قانون کار
جمهوری اسالمی ایران
فصل اول  :تعاریف كلي واصول
فصل سوم  :شرایط كار
( مبحث چهارم – شرایط كار زنان)
(مبحث پنجم – شرایط كار نوجوانان)
فصل چهارم  :حفاظت فني وبهداشت كار
( مبحث اول – كليات )
بازرسي كار )
( مبحث دوم –
فصل هشتم  :خدمات رفاهي كارگران
فصل یازدهم  :جرائم ومجازاتها
فصل دوازدهم  :مقررات متفرقه

فصل اول :
تعاریف کلی واصول
ماده  - 1کلیه کارفرمایان  ،کارگران  ،کارگاهها  ،موسسات تولیدی  ،صنعتی
 ،خدمات وکشاورزی مکلف به تبتیت از این قانون م باشعد .
ماده  – 2کارگر از لحاظ این قانون کس است که به هرععوان در مقابل دریافنت
حق الست اعم از مزد  ،حقوق  ،سهم سود ویا سایر مزایا به درخواست کارفرما
کار م کعد .
ماده  – 3کارفرما شخص است حقیق یا حقوق
در مقابل دریافت حق الست کار میکعد.
مدیران وم سئوالن وب طور ع موم کل یه کسان که ع هده دار اداره کار گاه ه سیعد ،
شوند وکارفر ما م سئول کل یه تت هدات ا ست که
نمای عده کارفر ما مح سوب م
نمایعدگان مذکور در قبال کارگران به عهده م گیرند .
در صورت که نمایعده کارفرما خارج از اخییارات خود تتهدی بعماید وکارفرما
آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
که کارگر به درخواست یا حساب او

ماده  – 4کارگاه محل است که کارگر به درخواست کارفرما ینا نمایعنده او در
ها  ،شیر
آن جا کار م ک عد  ،از قب یل نمازخا نه  ،ن هار خوری  ،ت تاون
 ،ک شاورزی  ،م تدن  ،ساخیمان ،
خوار گاه  ،م هد کودک  ،موس سات صعتی
( ناوگان های ح مل ون قل ،
ترا بری  ،م سافربری
پایا نه های م سافربری )  ،خدمات  ،ت جاری  ،تول یدی  ،ا ماکن ع موم وام ثال
ایعها .
کل یه تاسی سات که به اقی ضای نوع کار میت لق به کار گاه ه سیعد از قب یل
درمان گاه  ،ح مام  ،آموز شگاه حر فه ای  ،قرا ئت خا نه  ،کال سهای سواد آ موزی
و سایر مرا کز آموز ش وا ماکن مر بوط به شورا وانج من ا سالم وب سیج کارگران ،
ورزشگاه وایاب وذهاب ونظایر آنها جزء کارگاه م باشعد .
ماده  -5کلیه کنارگران ،کارفرماینان  ،نمایعندگان آنهنا وکنارآموزان ونینز
کارگاههامشمول مقررات این قانون م باشعد .
فصل سوم :
مبحث چهارم -

شرایط کار زنان

ماده  – 55انجام کارهای خطر ناک  ،سخت وزیان آور ونیز حمنل بنار بیشنیر از
حد م جاز با د ست و بدون ا سیفاده از و سایل م کانیک برای کارگران زن مم عوع
است .
ماده  – 55درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجیماع  ،نوع کار برای
کارگر باردار خطر ناک یا سخت ت شخیص داده شود  ،کارفر ما تا پا یان دوره
کار معا سب تر و سبکیری به او ار جاع م
بارداری وی بدون ک سر حق ال ست
نماید.
ماده  – 57در کارگاههای که دارای کارگر زن هسیعد کارفرمنا مکلنف اسنت بنه
مادران شیر ده تا پایان دو سالگ پس از هر سه ساعت کار  ،نیم ساعت فرصت
شود وهمچ عین
شیردادن بد هد  .ا ین فر صت جزء ساعات کار آ نان مح سوب م
کارفرما مکلف است میعاسب با تتداد کودکان وبا در نظر گرفین گروه سع آنها
مرا کز مر بوط به نگ هداری کود کان ( از قب یل شیر خوار گاه  ،م هد کودک
و  ) ......را ایجاد نماید

مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان
ماده  – 57به کارگماردن افراد کمیر از  15سال تمام ممعوع است .
ماده  – 78کارگری که سعش بین  15تنا  17سنال تمنام باشند  ،کنارگر نوجنوان
نام یده م شود ودر بدو ا سیخدام با ید تو سط سازمان تامین اجی ماع مورد
آزمایشهای پزشک قرار گیرد .
ماده  – 71آزمایشهای پزشک کارگر نوجوان حداقل باید سال یکبار تجدید شنود
و مدارک مر بوط در پرو نده ا سیخدام وی ضبط گردد  .پز شک در باره تعا سب نوع
کار
با توانائ کارگر نوجوان اظهار نظر م کعد وچعانچه کار مربوط را نامعاسب
بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد .
ماده – 73ارجاع هر نوع کار اضاف وانجام کار در شب ونیز ارجاع کارهای سخت
وزیان آور وخطر ناک وحمل بار با دست  ،بیش از حد مجاز وبدون اسیفاده از
وسایل مکانیک برای کارگر نوجوان ممعوع است .
ماده  – 74در مشاغل وکارهائ که به علت ماهیت آن یا شرایط کنه کنار در آن
ان جام م شود برای سالمی یا ا خالق کارآموزان ونوجوا نان ز یان آور ا ست ،
حداقل سن کار  17سال تمام خواهد بود  .تشخیص این امر با وزارت کنار وامنور
اجیماع است .
فصل چهارم :
حفاظت فنی وبهداشت کار
مبحث اول  :کليات
براي صیانت نیروي انسنان و معنابم منادي رشنور رعاینت دسنیور
ماده – 75
ره از طرف شوراي عال حفا ظت ف ع ( ج هت تامین حفا ظت ف ع ) و
التمل های
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشك ( جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و
شود  ،براي رل یه
تامین بهدا شت رار و رارگر و م حیط رار ) تدوین م
رارگاهها ،رارفرمایان  ،رارگران و رارآموزان الزام است.
تب صره – رارگاه هاي خانوادگ ن یز م شمول م قررات ا ین ف صل بوده و مك لف به
رعایت اصول فع و بهداشت رار م باشعد .
ماده  – 75اشخاص حقیق و حقوق ره بخواهعد رارگاه جدیدي احداث نمایعد و یا
ٌ برنا مه رار و نق شه هاي
رارگاه هاي مو جود را تو سته ده عد مك لف ا ند بدوا
ساخیمان و
و بهدا شت رار
طرح هاي مورد ن ظر را از ل حاظ پیش بی ع در ا مر حفا ظت ف ع
براي اظ هار ن ظر و تای ید به وزارت رار و ا مور اجی ماع ار سال دار ند .وزارت
رار و ا مور اجی ماع مو ظف ا ست ن ظرات خود را ظرف مدت یك ماه ا عالم نما ید .
از رارگاه هاي مز بور م عوط به رعا یت م قررات ح فاظی و
ب هره برداري
بهداشی خواهد بود .
ماده  – 78کلیه اشخاص حقیق وحقوق که بخواهعد لوازم حفاظت فعن وبهداشنی
را وارد یا تولید کععد باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های
آن به وزارت بهدا شت در مان وآ موزش پز شک و وزارت کار وا مور اجی ماع ار سال
دارند وپس از تائیدیه به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایعد .
ماده  -71رارفرمایان و مسئوالن رلینه واحندهاي موضنوع مناده  75اینن قنانون
مكلف عد برا ساس م صوبات شوراي عال حفا ظت ف ع براي تامین حفا ظت و سالمت و
بهدا شت رارگران در م حیط رار و سایل و امكا نات الزم را ته یه و در اخی یار
آن ها قرار داده و چ گونگ راربرد و سایل فوق ا لذرر را به آ نان بیاموز ند و

در خ صوص رعا یت م قررات ح فاظی
مسئول م باشعد.

وبهدا شت فردي وا جراي د سیورالتملهاي مربو طه

ماده -72رلیه واحدهاي موضوع ماده  75این قانون ره شاغلین درآنهابه اقیضاي
نوع راردرمترض بروز بیماری هاي نا ش ازرارقراردار ند .با یدبراي ه مه ا فراد
مذرورپرو نده پز شك ت شكیل ده عد و حداقل سال یكبارتو سط مرا رز بهدا شی
در مان ازآن ها متای عه وآزمای شهاي الزم را به ع مل آور ند ونیی جه را در
پرونده مربوطه ضبط نمایعد.
تبصره  - 1چعانچه با تشخیص شوراي پزشك نظر داده شودره فرد متایعه شده بنه
بی ماري نا ش از رار م بیال یادر م ترض ا بیال با شد رار فر ما وم سئولین مربو طه
مذرور بدون راهش حق ال ست
مكلف عد راراورا برا ساس نظر یه شوراي پز شك
درقسمت معاسب دیگري تتیین نماید.
وزارت راروامور اجیماع مكلف بنه
تبصره  - 2در صورت مشاهده چعین بیماران
بازدید وتائید مجدد شرایط فع وبهداشت وایمع محیط رار خواهد بود.
به معظور جلب مشاررت رارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظی
ماده-73
وبهداشی درمحیط رار وپیشگیري از حوادث وبیماري ها دررارگاههای ره وزارت
رار وا مور اجی ماع ووزارت بهدا شت در مان وآ موزش پز شك ضروري ت شخیص ده عد
رمییه حفاظت فع وبهداشت رار تشكیل خواهد شد.
تبصره -1رمییه مذرور از افرادمیخصص در زمیعه حفاظت فع و بهداشنت حرفنه
اي و امور فع رارگاه تشكیل و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد الشرایط ره
رار و ا مور اجی ماع و بهدا شت در مان و آموزش
مورد تای ید وزارتخا نه هاي
پزشك باشعد
تتیین میگردند ره وظیفه شان برقراري ارتباط میان رمییه مذرور با رارفرما
م
و وزارت رار و ا مور اجی ماع و وزارت بهدا شت  ،در مان و آ موزش پز شك
باشد .
تبصره  _2نحوه تشكیل و ترریب اعضاء بر اساس دسیور التملهای خواهد بود رنه
تو سط وزارت رار و ا مور اجی ماع و وزارت بهدا شت  ،در مان و آ موزش پز شك
تهیه و ابالغ خواهد شد .
ماده  – 75مسئو لیت اجراي مقنررات و ضنوابط فعن و بهداشنت رنار بنر عهنده
رارفرما و مسئولین واحدهاي موضوع ذرر شده در ماده  75این قانون خواهد بنود
 ،هر گاه بر اثر
عدم رعایت مقررات مذرور از سوي رار فرما و مسئولین واحدها  ،حادثه اي رخ
و نیز مجازاتهاي
دهد ،شخص رارفرما یا مسئول مذرور از نظر ریفري و حقوق
در این قانون مسئول است .
معدرج
تبصره  -1رارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده  75این قانون موظف اند
رل یه حوادث نا ش از رار را در دف یر وی ژه اي ره فرم آن از طر یق وزارت رار
و ا مور اجی ماع ا عالم می گردد  ،ث بت و مرا تب را سریتا به صورت ری ب به
اطالع اداره رار و امور اجیماع محل برسانعد .
تبصره  – 2چعانچه رارفرما یا مدیران واحدها ي موضوع مناده  75اینن قنانون
براي حفاظت فع و بهداشت رار وسایل و امكانات الزم را در اخییاررارگر قرار
و رارگر با و جود آموز شهاي الزم و تذررات قب ل  ،بدون تو جه
داده با شعد
نا
ند .رارفرمن
نیفاده نعماین
نا اسن
نود  ،از آنهن
نررات موجن
نیورالتمل و مقن
نه دسن
بن
مسئولیی نخواهد داشت  .در صورت بروز اخیالف راي هیات حل اخیالف نافذ خواهد
بود .

مبحث دوم  :بازرسی کار
( ماده - ) 79تبصنره  - 1وزارت بهداشنت  ،درمنان وآمنوزش پزشنك مسنئول
برنا مه ر یزي  ،رع یرل  ،ارز شیاب و برر س در زمی عه بهدا شت رار و در مان
رارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمیعه بتمل آورد.
تبصره  – 2بررس به صورت مسیمر  ،همراه با تذرر اشكاالت و متایب و نواقص و
در صورت لزوم تقاضاي تتقیب میخلفان در مراجم صالح انجام م گیرد .
ماده  – 77بازرسان رار و رارشعاسان بهداشت در حدود وظایف خنویش حنق دارنند
بدون اطالع قبل در هر موقم در شبانه روز بنه موسسنات مشنمول مناده  75اینن
قانون
وارد شده و به بازرس بپردازند و نیز م توانعد به دفاتر و مدارك مربوطه
در مؤسسه
مراجته و در صورت لزوم از تمام یا قسمی از آنها رونوشت تحصیل نمایعد .
ماده  -77بازرسان
ترریبات
موادي ره رارگران با آن ها در ت ماس م با شعد و یا در ان جام رار مورد
م گ یرد  ،به ا ندازه اي ره براي آز مایش الزم ا ست  ،در
ا سیفاده قرار
مقابل رسید  ،نمونه بگیرند و به رؤساي مسیقیم خود تسلیم نمایعد .
و رارشعاسان بهداشت رار حنق دارنند بنه معظنور اطنالع از

تب صره – سایر م قررات مر بوط به چ گونگ بازر س رار م طابق آ ئین نا مه های
خواهد بود ره با پیشعهاد شوراي عال حفاظت فع و بهداشت رار  ،حسب موارد
به تصویب وزیر رار و امور اجیماع و وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشك
خواهد رسید .
ماده  – 188رلیه بازرسان رار و رارشعاسنان بهداشنت حرفنه اي  ،داراي رنارت
وی ژه حسب مورد با امضاء وزیر رار و امور اجیماع یا وزرات بهداشت  ،درمان
وآ موزش پز شك ه سیعد ره هع گام بازر س با ید ه مراه آن ها با شد و در صورت
تقاضاي مقامات رسم یا مسئولین رارگاه ارائه شود.
ماده  – 181گزارش بازرسان رار و رارشعاسان بهداشت رار در موارد مربنوط بنه
حدود وظایف و اخییاراتشان در حكم گزارش ضابطین دادگسیري خواهد بود.
ماده  – 184رارفرمایان و دیگنر رسنان رنه منانم ورود بازرسنان رنار و
رار شعا سان بهدا شت رار و رارگاه هاي م شمول ا ین قانون گرد ند و یا مانم
ان جام وظی فه ای شان شوند یا از دادن اطال عات و مدارك الزم به آ نان خودداري
نمایعد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در این قانون محكوم خواهعد شد .
ماده  – 185هرگاه در حین بازرس  ،بنه تشنخیص بنازرس رنار ینا رارشنعاس
بهدا شت حر فه اي احی مال و قوع حاد ثه و یا بروز خ طر در رار گاه داده شود
ًٌ و ری با
بازرس رار یا رار شعاس بهدا شت حر فه اي مك لف ه سیعد مرا تب را فورا
به رارفرما یا نمایعده او و نیز به رئیس مسیقیم خود اطالع دهعد.
تبصننره  -1وزارت رننار و امننور اجیمنناع و وزارت بهداشننت درمننان و آمننوزش
پزشك ،ح سب مورد گزارش بازر سان رار و رارشعا سان بهدا شت حر فه اي  ،از
داد سراي ع موم م حل و در صورت عدم ت شكیل داد سراي از داد گاه ع موم م حل
تقا ضا خواه عد ررد فورا قرار تتط یل و الك و م هر ت مام یا ق سمی از رار گاه
را صادرنماید  ،دادسیان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذرور پس
از ا بالغ قا بل اجرا ست ،د سیور ر فم تتط یل تو سط مر جم مذبور در صورت صادر
خواهد شد ره بازرس رار و یا رارشعاس بهداشت حرفه اي و یا رارشعاسان ذیربط
دادگسیري رفم نواقص و متایب موجود را تایید نموده باشعد .

تبصره  -2رارفرما مكلف است در ایام
مزد رارگران رارگاه را بپر دازد.
فصل هشتم :

ره به علت فوق رار تتطیل م

شنود ،

خدمات رفاهی کارگران
ماده  – 151در کارگاه های که به مدت محدود بنه معظنور انجنام کناری متنین
شوند کارفرما یان
( راه سازی ومان عد آن ) دور ازم عاطق م سکون ای جاد م
موظف عد سه و عده غذای معا سب وارزان قی مت ( صبحانه  ،ن هار  ،شام ) برای
کارگران خود فراهم نمای عد که حداقل یک و عده آن با ید غذای گرم با شد .
دراین قبیل کارگاه ها به اقیضای فصل  ،محل ومدت کار باید خوابگاه معاسب
نیز برای کارگران ایجاد شود .
ماده  – 159دسیورالتملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار
مان عد غذاخوری  ،ح مام ودسی شوئ برا بر آ ئین نا مه ای خوا هد بود که تو سط
به ت صویب و به مرح له ا جرا درخوا هد
وزارت بهدا شت  ،در مان وآ موزش پز شک
آمد .
فصل یازدهم :
جرائم ومجازاتها
ماده  – 151میخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون  ،حسب مورد  ،مطنابق منواد
آ ت با تو جه به شرایط وامکا نات خاط ومرا تب جرم به م جازات حبس یا جری مه
نقدی ویا هردو محکوم خواهعد شد  .درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانون
سبب و قوع حاد ثه ای گردد که مع جر به عوار ض مان عد ن قص ع ضو و یا فوت کارگر
شود  ،دادگاه مکلف است عالوه بر مجازاتهای معدرج در این فصل  ،نسبت به این
موارد طبق قانون تتیین تکلیف نماید .
ماده  – 155میخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد  ( 57قسنمت اول )، 78 ،
 72، 71و 72برای هرمورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفم تخلنف ینا تادینه حقنوق
کارگر و یا هردو درمهل ی که داد گاه با ک سب ن ظر نمای عده وزارت کار وا مور
اجیم کاع تت یین خوا هد کرد به ازاء هر کارگر به ترت یب ذ یل مح کوم خواه عد
شد .
 -1برای تا  18نفر 38تا  188برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
 -2برای تا  188نفر نسبت به مازاد  18نفر  5تا  18برابر حداقل منزد روزاننه
یک کارگر .
 -3برای باالتر از  188نفر نسبت به مازاد  188نفر  2تا  5برابر حنداقل منزد
روزانه یک کارگر .
درصورت تکرار تخلف میخلفان مذکور به  1/1تا  5/1برابر حداکثر جنرائم نقندی
فوق ویا به حبس از  71روز تا  128روز محکوم خواهد شد .
ماده  – 159میخلفان از هریک از موارد مذکور در منواد 57 ، 55 ، 55 ، 91 ، 52
 74 ، 73 ،و 71برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفم تخلف یا تادیه حقوق
که داد گاه با ک سب ن ظر نمای عده وزارت کار
کارگر یا هردو در مهل ی
واموراجی ماع تت یین خوا هد کرد به ازاء هر کارگر به ترت یب ذ یل مح کوم
خواهعد شد .
 -1برای تا  18نفر  288تا 588برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
 -2برای تا  188نفر نسبت به مازاد  18نفر  28تا  58برابر حداقل مزد روزاننه
یک کارگر .
 -3برای باالتر از  188نفر نسبت به مازاد  188نفر  18تا  28برابر حداقل منزد
روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف میخلفان منذکور بنه حنبس از  71روز تنا  178روز محکنوم
خواهعد شد .
ماده  – 155میخلفان از هر یک ازمنوارد منذکور در منوارد  ( 77، 75قسنمت اول
ماده ) و 78برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفم تخلف بنه تادینه حقنوق
کارگر و یا هردو درمهل ی که داد گاه با ک سب ن ظر نمای عده وزارت کار وا مور
اجیماع تتیین خواهد کرد به حبس از  71روز تا  128روز ویا جریمه نقندی بنه
ترتیب ذیل محکوم خواهد شد .
 -1در کارگاههای تا  18نفر 388تا 988برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 -2در کارگاههای  11تا  188نفر  588تا  1888برابنر حنداقل منزد روزاننه ینک
کارگر .
 -3در کارگاههای  1888نفر به باال  788تا  1588برابر حداقل مزد روزاننه ینک
کارگر .
در صورت تکرار تخلف میخلفان به حبس از  121روز تنا  178روز محکنوم خواهعند
شد .
ماده  – 157کارفرمایان یاکسان که مانم ورود وانجنام وظیفنه بازرسنان کنار
و ماموران بهدا شت کار به کارگاه های م شمول ا ین قانون گرد ند و یا از دادن
اطال عات و مدارک الزم به ای شان خودداری کع عد در هر مورد با تو جه به شرایط
پرداخت جریمه نقدی از  188تا  388برابر حنداقل منزد
وامکانات خاط به
روزانه کارگر پس از قطتیت حکم ودر صورت تکرار به حبس از  71روز تا  128روز
محکوم خواهعد شد .
ماده  – 175رسیدگ به جرائم مذکور در مواد  151تا  154در صنالحیت دادگاههنای
کی فری دادگ سیری ا ست  .ر سیدگ مذکور در داد سرا وداد گاه خارج از نو بت بت مل
خواهد آمد .
فصل دوازدهم :
مقررات متفرقه
ماده  – 177اشخاص مشمول قانون اسیخدام کشوری یا سایر قوانین خاص اسنیخدام
ٌ توسط صاحب کار
ونیز کارگران کارگاههای خانوادگ که انجام کار آنها معحصرا
وهم سر وخوی شاوندان ن سب در جه یک از طب قه اول وی ان جام م شود  ،م شمول
مقررات این قانون نخواهعد بود .
تبصره – حکم ا ین ماده مانم از انجام تکالیف دیگری که در فصول مخیلف نسبت
به موارد مذکور تصریح شده است  ،نم باشد .
ماده  – 288با تصویب این قانون وآئین نامه های اجرائ
کار کشاورزی مغایر این قانون لغو میگردند .
ماده  – 283وزارت کار وامور اجیماع
باشعد.

آن  ،قنوانین کنار و

ودادگسیری مامور اجرای این قنانون من

تب صره – م فاد ا ین ماده را فم ت کالیف وم سئولییهائ نخوا هد بود که در ا ین
قانون و یا سایر قوانین به ع هده وزارتخا نه های ذ یربط وموس سات وکارگاه های
دولی مشمول این قانون نهاده شده است .

بند (  ) 2ماده یک قانون
تشکيالت ووظایف وزارت
بهداشت  ،درمان وآموزش
پزشکی

بعد  2ماده  - 1تامین بهداشت عموم وارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامنه
ٌ درزمی عه بهدا شت م حیط  ،م بارزه با بیماری ها  ،بهدا شت
های بهدا شی خصو صا
خانواده و مدارس  ،آ موزش بهدا شت ع موم  ،بهدا شت کار و شاغلین با تاک ید
براولو یت مراقبی های بهدا شی اول یه  ،بهدا شت مادران وکود کان با هم کاری
وهماهعگ دسیگاههای ذیربط .

آئين نامه
کميته حفاظت فنی

و

بهداشت کار
اعضاء كميته حفاظت فني وبهداشت كار
وظایف كميته حفاظت فني وبهداشت كار
شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه اي در كميته
حفاظت فني وبهداشت كار
شرح وظایف كارشناس بهداشت حرفه اي شاغل
دركارخانجات
دستورالعمل اجرائي آئين نامه كميته حفاظت
فني وبهداشت كار

بمعظور تامین مشاررت رنارگران ورارفرماینان و نظنارت بنر حسنن
ماده : 1
اجراي مقررات حفاظت فع و بهداشت رار ؛ صیانت نیروي انسان و معابم مادي
رشور در رارگاههاي مشمول و همچعین پیشگیري از حوادث و بیماریها ي ناش از
رارگران و سالم سازي محیط هاي رار  ،ت شكیل
رار  ،ح فظ و ارت قاء سالمی
رمییه هاي حفاظت فع و بهداشت رار با رعایت ضوابط و مقررات معدرج در این
آئین نامه در رارگاههاي رشور الزام است .
رارگاههائ ره داراي  25نفر رارگر باشعد ؛ رارفرما مكلنف اسنت
ماده : 2
رمییه اي به نام رمییه حفاظت فع و بهداشت رار با اعضاء ذیل تشكیل دهد :
رارفرما یا نمایعده تام اال خییار او
-1
نمایعده شوراي اسالم رار یا نمایعده رارگران رارگاه
-2
مدیر فع و در صورت نبودن او یك از سر اسیاد راران رارگاه
-3
مسئول حفاظت فع
-4
مسئول بهداشت حرفه اي
-5
تبصره  : 1مسئول حفاظت فع م
حفاظت فع و ایمع رار باشد .

بایسنی

ترجیحنا از فنارغ الیحصنیالن رشنیه

تبصره  : 2مسئول بهداشت حرفنه اي من بایسنی تنر جیحنا فنارغ الیحصنیل
بهداشت حرفه اي یا پزشك عموم موردتائید مررز بهداشت شهرسیان باشد .
تبصره  : 3اعضاء رمییه حفاظت فع وبهداشت رار با هزیعه رارفرما با یسی
در برنا مه هاي آموز ش و باز آ موزي مر بوط به حفا ظت ف ع وبهدا شت رار ره
توسط ارگانهاي ذیربط برگزار م گردد شررت نمایعد .
در رارگاههای
تبصره : 4
صورت ره یك یا دو نفر از
رمییه با حداقل سه نفر از
این رمییه مسئول حفاظت فع

ره بین  25تا  188نفنر رنارگر داشنیه باشنعد در
اعضاء رمییه در رارگاه حضور نداشیه باشعد جلسه
افراد مذ رور تشكیل م گردد مشروط بر آنكه در
یا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشیه باشد .

ماده  : 3در رارگاهها ی ره رمیر از  25نفر رارگر دارند و نوع رار آنهنا
ای جاب نما ید با ن ظر م شیرك و هماه عگ بازرس رار و رار شعاس بهدا شت حر فه اي
محل  ،رارفرما مكلف به تشكیل رمییه مذرور خواهد بود .
تبصره  : 1در ایعگونه رارگاهها رمییه مذرور با سه نفر از اعضاء بشرح ذینل
تشكیل میگردد .
 -1رارفرما یا نمایعده تام اال خییار وي
 -2نمایعده شوراي اسال م رار یا نمایعده رارگران رارگاه
 -3مسئول حفاظت فع و بهداشت حرفه اي
صال حیت مسئول حفاظت فع و بهداشنت حرفنه اي بنراي ایعگوننه
تبصره : 2
رارگاهها باید به تائید اداره رار و مررز بهداشت محل برسد .
در رلیه رارگاههای ره رمییه حفاظت فع و بهداشت رار بنا سنه
تبصره : 3
ت شكیل م گردد م سئول حفا ظت ف ع وبهدا شت حر فه اي م توا ند یك ن فر
ن فر
با شد م شروط بر آن كه پس از آموز شهاي الزم ره با هزی عه رارفر ما تو سط مر رز
ب هدا شت و یا اداره رار م حل ح سب مورد ت شكیل م گردد شررت ن موده و گواه
نامه الزمه را دریافت نماید .
ماده  : 4جلسات رمییه حفاظت فع و بهداشت رار باید ال اقل هر مناه یكبنار
ت شكیل گردد و در او لین جل سه خود ن سبت به انی خاب یك ن فر دب یر از م یان
اع ضاء کمی یه ا قدام نما ید  .تت یین ز مان ت شکیل جل سات وتع ظیم صورتجل سات
کمییه بتهده دبیر جلسه خواهد بود .

در مواقم ضروري یا زودتر از موعد با پیشنعهاد مندیر رارخاننه
تبصره : 1
یا مسئول حفاظت فع و یا مسئول بهداشت حرفه اي رمییه تشكیل خواهد شد .
در صورتیكه رمییه حفاظت فع و بهداشت رار احیمال وقنوع حادثنه
تبصره : 2
یا بی ماري نا ش از رار را براي رار گاه ت شخیص د هد با ید فورا ا قدام به
تشكیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعالم به رارفرما ؛ به اداره رار و مررز
بهداشت مربوطه اعالم نماید.
رارفرما مكلف است یك نسخه از تصمیمات رمییه مذرور و همچعنین
تبصره : 3
صورت جل سات تع ظیم شده را به اداره رار و مر رز بهدا شت مربو طه ار سال
نماید .
ماده : 5

وظایف رمییه حفاظت فع

و بهداشت رار بشرح ذیل است .

ماده  : 9وجود رمییه حفاظت فع و بهداشت رار و مسنئولین حفاظنت و بهداشنت
حر فه اي در رار گاه به هیچ و جه را فم م سئولیت هاي قانون رارفر ما در ق بال
مقررات وضم شده نخواهد بود .
این آئین نامه در  5ماده و  18تبصره باسیعاد مناده  73قنانون
ماده : 5
رار جم هوري ا سالم ا یران تو سط وزارتخا نه هاي رار وا مور اجی ماع و وزارت
بهداشت درمان وآموزش پزشك تهیه شده و درتناری  1354/4/15بنه تصنویب وزراي
رار واموراجیماع و بهداشت درمان وآموزش پزشك رسید .
وظا ئف كميته حفاظت فني و بهداشت كار
طرح مسائل ومشكالت حفاظی و بهداشی در جلسات رمییه و ارائه پیشعهادات
-1
ال زم به رارفرما جهت رفم نواقص و سالم سازي محیط رار .
انتكاس رلیه ایرادات و نواقص حفاظی و بهداشی وپیشنعهادات الزم جهنت
-2
.
رفم آنها به رارفرماي رارگاه
همكاري و تشریك مسا ع با رارشعاسان بهداشت حرفه اي و بازرسنان رنار
-3
جهت اجراي مقررات حفاظی و بهداشت رار
توجیه و آشعا سازي رارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشی
-4
.
حفاظی در محیط رار
پیشعهاد به رارفرما جهنت تشنویق رنارگران رنه در امنر حفاظنت فعن و
-9
بهداشت رار عالقه و جدیت دارند .
پیگیري الزم به معظور تهیه و ارسال صورتجلسات رمییه و همچعین فرمهناي
-5
مربوط به حوادث و بیماریهاي ناش از رار به ارگانهاي ذیربط .
پیگیري الزم در انجام متایعات قبل از اسیخدام و متایعات ادواري بمعظور
-7
پی شگیري از ا بیالء رارگران به بیماری هاي نا ش از رار و ارا ئه ن یایج حا صله
به مرارز بهداشت مربوطه .
اعالم موارد مشكوك به بیماریهاي حرفه اي از طرینق رارفرمنا بنه مررنز
-7
بهدا شت مربو طه و هم كاري در تت یین شغل معا سب براي رارگران ره به ت شخیص
شوراي پزشك به بیماریهاي حرفه اي مبیال شده ویا در مترض ابیالء آنها قرار
( موضوع تبصره  1ماده  72قانون رار )
دارند .
جمم آوري آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظی و بهداشی
-18
و تعظیم وتكمیل فرم صورت نواقص موجود در رارگاه .
بازدید ومتایعه ابزار رار ؛ وسایل حفاظی و بهداشی در محیط رنار و
-11
نظارت بر حسن اسیفاده از آنها .
ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناش از رار رنارگران و تتینین ضنریب
-12
تكرار و ضریب شدت ساالنه حوادث .
نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهاي حرفه اي و همچعنین
-13
نصب پوسیرهاي آموزش  ،بهداشی و حفاظی در محیط رار .
و

.
اعالم رانونهاي ایجاد خطر ات حفاظی وبهداشی در رار گاه
-14
نظارت بر نظم وترتینب و آراینش منواد اولینه و محصنوالت و اسنیقرار
-15
ما شین آالت و ا بزار رار به ن حو صحیح و ای من و همچ عین ت طابق صحیح رار و
رارگر در محیط رار .
تتیین خط ومش روشن و معطبق با موازین حفناظی و بهداشنی بنر حسنب
-19
هر رارگاه جهت حفظ و ارتقا ء سطح بهداشت و ایمع محیط رار
شرایط اخیصاص
.
و پیشگیري از ایجاد حوادث احیمال و بیماریهاي شغل
 - 15تهیه وتصویب و صدور دسیورالتملهاي اجرای حفاظی و بهداشی جهت اعمال
در دا خل رار گاه در مورد پی شگیري از ای جاد عوارض و بیماری هاي نا ش از
عوامل فیزیك ؛ شیمیای ؛ ارگو نومیك ؛ بیولوژیك و روان محیط رار .
شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه اي دركميته حفاظت فني وبهداشت كار
 -1آشعا نمودن مدیر عامل  -مدیران اعضاء رمییه حفاظنت فعن وبهداشنت رنار
و رارگران باجای گاه بهدا شت حر فه اي در صعتت – جای گاه بهدا شت حر فه اي در
قوانین ا یران وا ثرات مث بت رعا یت د سیورالتملهاي بهدا شت حر فه اي درپی شرفت
صعتت وسالمت رارگران.
 -2تهیه و ارسال برنامه حضور فتال مسئول بهداشت حرفه اي رمییه در رارخاننه
بر اساس جدول زیر :
 رارخانجات داراي  25تا  77نفر حداقل یكروز در هفیه . رارخانجات داراي  188تا  477نفر حداقل دو روزدر هفیه . رارخانجات داراي  588نفر و باالتر به طور تمام وقت و فتنال نمنودن مررنزبهداشت رار .
 -3اعالم برنامه آموزش بهداشت بر اساس رویكرد جدید آموزش بهداشت بنا توجنه
به ن یاز ا عم از بهدا شت فردي -ع موم – خانواده و بهدا شت حر فه اي و ...
ره ر ئوس آموز شهاي ارا ئه شده بای سی در پرو نده رارگران ث بت و آموز شها به
طرق مخیلف اسیمرار داشیه باشعد .
 -4شعاسای شغلهاي موجود و تتداد پرسعل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان
آور محیط رار و ارائه راه حلهاي میعاسب جهت رعیرل عوامل و ارائه پیش نویس
دسیورالتملهاي الزم جهت انجام رار سالم و بهداشی به رمییه .
 -5برنامه ریزي جهت اندازه گیري حداقل سال عوامل زیان آور .
 -6بررس و بازدید بهداشی از تسهیالت و تاسیسنات یكبنار عوامنل زینان آور
م حیط رار و ار سال ن یایج به مر رز بهدا شت و پیگ یري الزم ج هت رع یرل و ا عالم
نظریه
بر اساس دسیور التمل مربوطه به رمییه به طور مكیوب .
 -5نظارت بر تهیه و اسیفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي میعاسب و با رعاینت
ماده  71قانون رار.
 -7تهیه پیش نویس دسیور التمل جهت انجام متایعات رارگري ( قبل از اسنیخدام
و دوره اي ) براي شغلهاي مو جود و ته یه جدول آزمای شات رو تین و اخیصا ص
شغلهاي مو جود با هم كاري پز شك میخ صص طب رار و یا پز شك ع موم دوره د یده
طب رار مجاز .
 -7نظارت بر اجراي برنامه هاي مبارزه با حشنرات و جونندگان منوذي و تهینه
برنامه اجرای معاسب.
 -18بررس خالصه نیایج متایعات سالیانه و مشخص نمودن رابطنه متعن دار بنین
نیایج متایعات و عوامل زیان آور موجود محیط رار .
 -11ار سال صور تجلسات بر اساس فرم پیش نهادي به روش بررس تصنمیمات جلسنه
فع و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري .
 -12سایر موارد

ماده  : 9وجود رمینننیه حفاظت فع و بهداشت رار و مسنئولین حفاظنت بهداشنت
حر فه اي در رار گاه به هیچ و جه را فم م سئولیت هاي قانون رارفر ما در ق بال
مقررات وضم شده نخواهد بود.
ماده  – 5این آئین نامه در  5مناده  18تبصنره بنه اسنیعاد مناده  73قنانون
جم هوري ا سالم ا یران تو سط وزارتخا نه هاي رار و ا مور اجی ماع و وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشك تهیه شده و در تاری  54/4/15به تصویب وزاري
رار و امور اجیماع و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشك رسید.

كليات
فصل اول  :تاسيسات بهداشتي كارگاه
فصل دوم  :تسهيالت بهداشتي كارگاه
مبحث اول – آشپزخانه
مبحث دوم – محل غذاخوري
مبحث سوم – انبار مواد غذایي
مبحث چهارم – یخچال وسردخانه
مبحث پنجم – حمام  /دوش
مبحث ششم  -رختكن
مبحث هفتم – حوله وصابون
مبحث هشتم – شستشوي البسه
مبحث نهم – توالت
مبحث دهم  -دستشویي
مبحث یازدهم – آب مصارف آشاميدني وبهداشتي
مبحث دوازدهم – مواد زائد
مبحث سيزدهم  -نمازخانه
مبحث چهاردهم – اتاق استراحت زنان
مبحث پانزدهم – شيرخوارگاه ومهد كودك
مبحث شانزدهم – تاسيسات مربوط به ارائه خدمات
بهداشتي درماني

كليات :
ماده  : 1رارگاه محل
آنجا رار م رعد .

است ره رارگر به درخواست رارفرماینا نمایعنده او در

تبصره  :1رلیه واحدهاي یك نفره (خویش فرمنا) نینز مشنمول اینن آئنین نامنه
خواهعد بود.
تبصره  :2مجموعه رارگاههای
قرار دار ند مجی مم رار گاه
تاسیسات بهداشی رارگاه و
آ مده ا ست م توان عد معا سب
هاي واحدي ایجاد گردند.

ره در مجاورت یكدیگر وتحت پوشش یك مدیریت واحد
شوند ودر ا ین صورت آن چه بت عوان
نام یده م
تاسیسات بهداشت عموم رارگاه در این آئین نامه
با ا سیانداردهاي ارا ئه شده ب طور م شیرك در م حل

تبصره  :3از نظر اجراي این دسیور التمل احییاجات بهداشنی رارگناه بنر دو
د سیه تاسی سات بهدا شی رار گاه و ت سهیالت بهدا شی رارگاه ها به شرح ذ یل
م گردند:
تتریف
الف :تاسیسات بهداشی رارگاه  :شامل ساخیمان و تاسیسات رارگاه است ره در
ارت باط با تامین شرایط بهدا شی م حیط رار م طرح م با شعد از قب یل:
ساخیمان رارگاه ،سیسیم روشعای  ،تهویه ،آب ،فاضالب وزباله.
ب :تسهیالت بهداشی رارگاه شامل رلیه تسهیالت جعب رارگاه است ره براي حفظ
سالمت شاغلین و ا فراد واب سیه به آ نان دررار گاه مو جود و یا دا یر م گردد،
از قب یل آ شپزخانه ،م حل غذا خوري ،ان بار مواد غذای  ،سرد خا نه ،ح مام،
رخیكن،تسننننهیالت شسیشننننوي البسننننه رارگران،دسیشننننوی ،آبخوري،توالت ،
اتاق اسیراحت زنان،مهد رودك وشیر خوار گاه ،نماز خانه وتسهیالت مر بوط به
ارا ئه خدمات بهدا شی در مان در رار گاه ،ت سهیالت مر بوط به ا یاب وذ هاب
رارگران م باشد.
ماده  :2به اسیعاد بعد  2ماده  1قانون وظایف وتشكیالت وزارت بهداشت  ،درمان
و آموزش پزشك ومواد ،751159و تبصره 1ماده  79قنانون رنار رعاینت شنرایط و
ضوابط م عدرج در ا ین د سیور الت مل در رل یه رارگاه هاي ر شور و براي رل یه
رارفرمایان ،رارگران و رارآموزان الزا م ا ست .و رارشعا سان بهدا شت حر فه اي
وزارت بهداشت،درمان و،آموزش پزشك ناظر به اجراي صحیح آن میباشعد.
تبصنننره :اظهنننار نظنننر در منننواردي از قبینننل مطلنننوب ،ننننا مطلنننوب،
نا راف و.......بت هده رار شعاس بهدا شت حر فه اي
معاسب،نامعا سب،راف ،
وزارت بهداشت ،در مان وآموزش پزشك خواهد بود.
فصل اول :

تاسيسات بهداشتي كارگاه

ماده  :3ساخیمان رارگاه باید میعاسب با وضم آب وهواي محل ساخیه شده باشد.
ماده :4ارتفاع رارگاه نباید از سه میر رمیر باشد براي هر رارگر در رارگناه
باید حد اقل سه میر مربم سطح معظور گردد وسطح اشغال شده به وسیله ماشین
آالت یا ا بزار و اثاث یه مر بوط به رار و فا صله آن ها از هم و م سیر ع بور
ومرور وسائل نقلیه جزو سطح مزبور محسوب نمیشود .
ماده  : 5دیوارها وسقف رارگاه طوري ساخیه شود ره از نفوذ عوامل زینان آور
از قب یل گرما،رطو بت ،سرما ،صدا وغ یره به دا خل رار گاه و بالتكس ج لو گ یري
رعد.
ماده  : 9رف رارگاه باید هموار ،بدون حفره وشكاف بوده ولغزنده نباشند و در
صورت لزوم قابل شسیشو باشد وداراي شیب معاسب بطرف رفشوي باشد.
ماده : 5

دیوارها باید صاف ،بدون ترك خوردگ

وبه رنگ روشن ومیعاسب باشد.

ماده  : 7در رارگاههای ره با مواد شیمیائ ویا مواد غذائ سر و رار دارند
و یننا طبیتننت رننار طننوري اسننت رننه باعنني آلننودگ وروغعنن شنندن دیوارهننا
میشود،دیوارها باید صاف وقابل شسیشو باشعد.
ماده  : 7در رارگاه باید به تعاسب وستت محل ،نوع رنار وشنرایط اقلیمن
انداره راف درب و پعجره براي ورود نور وهوا موجود باشد.
ماده

: 18

شیشه درب وپعجره باید بدون شكسیگ

بوده وهمیشه تمیز باشد.

ماده  : 11درب وپعجره ها باید مجهز به توري بوده و دربها داراي فعر
درب بعدپعو ماتیك باشعد.
ماده

: 12

ماده : 13

انباشین راال در جلو پعجره ممعوع م

ینا

باشد.

مساحت پعجره باید میعاسب با مساحت رف رارگاه ونوع رار باشد .

ماده  : 14در رارگاه بایسی
نوع رار و محل تا مین شود.
ماده : 15

بنه

معابم روشعائ

روشعائ

مصعوع

راف

(طبیت

یا مصعوع

) میعاسنب بنا

باید همواره سالم و تمیز باشعد.

ماده  : 19هواي رارگاههاي بدون آ لودگ
تهویه گردد.

باید میعاسب با فصل وجمتینت شناغل

ماده  : 15در رارگاههای ره آلودگ ناش از رار وجود دارد میبایسنت تهوینه
به گونه اي صورت گیرد ره ترارم آن مطابق با حد تماس شغل باشد.
ماده  : 17وسائل سرمایش و گرمایش رارگاه باید دما و رطوبت محیط رنار را
مطابق با حد مواجهه مجاز تامین نمایعد.
ماده  : 17رلیه رار گاهها به تعاسب رار و تولید خنود بایند داراي انبنار
معاسب باشعد.
فصل دوم  :تسهيالت بهداشتي كارگاه
مبحث اول :آشپز خانه
ماده :28در رارگاههای ره زمان صرف غذا بر سناعات رنار معطبنق باشند بایند
داراي آشپزخانه با شرایط وضوابط ذیل باشعد.
تبصره :رارگاههای ره داراي آشپز خانه نیسیعد و یا غذا در محل دیگري تهیه
و طب م گردد موظف عد ج هت گرم رردن و آ ماده سازي و تو ز یم غذا امكا نات
الزم م طابق با شرایط و ضوابط بهدا شی در ا ین د سیور الت مل را فراهم
نمایعد .
 -1موقتیت آشپز خانه باید طوري باشد ره از مكانهاي آلوده دور بوده ومجاور
سالن غذا خوري با شد و و سائل و شرایط پ خت با ید به گو نه اي با شد ره براي
قسمیهاي مجاور آن مزاحمی ایجاد نعماید.
فضاي آشپز خانه باید میعاسب با تتداد رارگران ،آشنپزخانه و حجنم رنار
-2
باشد تا رار تهیه وطب غذا براحی انجام گیرد.
سقف آشپزخانه بلید به رنگ روشن و بدون ترك خوردگ باشد.
-3
دیوارهاي آشپز خانه تال زیر سقف راش  ،بدون ترك خوردگ باشد.
-4
رف آشپز خانه بدون تنرك خنوردگ ،صناف ،هموار،قابنل شسیشنو و از ننوع
-5
موزائ یك سعگ و ام ثالهم بوده ولغز نده نبا شدو داراي شیب معا سب ب طرف رف شوي
باشد.
آشپز خانه باید داراي تهویه معاسنب باشند و بنر روي اجاقهنا و معنابم
-9
آلوده رععده هوا ،هود معاسب نصب شود.

آشپز خانه باید داراي وسائل گرمایش
-5
باشد.
آشپز خانه باید داراي امكانات جعب نظیر :انبار مواد غذائ ،سرویسهاي
-7
بهدا شی اخیصا ص (ح مام  ،توا لت  ،دسی شوئ  ،ر خیكن) م طابق با موازین
بهداشی باشد.
وسرمایش

معاسب ،میعاسب بنا فصنل

 -7آشپز خانه رارگاههای ره نیاز به نگهداري مواد غذائ فاسد شدن دارنند
با ید داراي یخ چال ،فر یزر و یا سرد خا نه میعا سب با ح جم راري و معط بق با
شرایط و ضوابط بهداشی باشعد.
 -18محل شسیشو ونگهداري ظروف باید در مجاورت محل پخت غذا و در عنین حنال
مجزا و مسیقل از آنها باشعد بطوریكه ظروف از یك درب یا دریچه به این محل
وارد وظروف تمیز از مسیرهاي جداگانه وارد آشپزخانه و محل غذا خوري شود.
 -11ظرفشوئ باید داراي شیر آب گرم وسرد مشیرك وشسیشو با مواد پاك رععنده
و آب رش با آب گرم وسرد انجام گیرد.
ظروف باید بدون ترك خوردگ ،بدون لب پریدگ بوده و از جعس زننگ ننزن
-12
با شد ،رل یه ل یوان و ا سیكانهاي مورد ا سیفاده تر جی حااز جعس شی شه اي یا
اسییل زنگ نزن باشعد.
غینر
 -13اسیفاده از ظروف ره از طرف وزارت بهداشت،درمان وآ موزش پزشنك
مجازشعاخیه شودممعوع است.
اسیفاده از ظروف چوب ،ترك خورده وظروف با آلیاژ سرب در آشپز خاننه
-14
ممعوع م باشد.
 -15اسیفاده از قعدان ،نمكدان ومشابه آنها بدون سر پوش ممعوع است.
 -19ابزار و وسائل ره براي پوست رردن  ،مخلوط رردن ،خرد رردن مواد غذائ
بكار برده میشود نباید درز و شكاف داشیه باشد تا مواد در آنها جمم نشوند
نگرد ند و همچ عین با ید ا ین و سائل به آ سان قا بل جدا شدن از هم
و فا سد
باشعد تا بتد از اتمام رار شسیشو و خشك شوند و فقط هعگام اسیفاده مجددا
سوار شوند.
 -15پیشخوان ،جا ظرف  ،رمدها،قفسه ها ،گعجه ها باید قابل شسیشو بوده و رف
آنها حد اقل  28سانییمیر از سطح زمین فاصنله داشنیه باشند واز دسنیرس بعند
پایان و جوندگان بدور باشعد.
 -17نصب حشره رش برق در آشپزخانه و محل غذا خوري الزام است.
 -17سطوح ومیزهاي رار باید صاف و براحی قابل شسیشو باشد .میزي رنه بنراي
آماده سازي غذا مورد اسیفاده قرار م گیرند باید رورش معاسب  ،قابل شسیشو
و ضد عفون و زنگ نزن باشعد.
 -28رف آشپزخانه باید پس از هر پخت و پز بنا محلولهناي ضند عفنون رععنده
شسیشو گردد.
 -21آشپزخانه باید داراي روشعائ راف باشد وشیشه پعجره ها و در بهناي آن
ٌ تمیز نگهداري شوند.
مرتبا
 -22رلیه پعجره ها و دربها باید مجهز به طوري ضد زنگ بوده و در بهاي آشپز
خانه مجهز به فعر یا درب بعد پعو ماتیك باشعد.
 -23ریفیت آب مصرف در آشپز خانه باید مورد تایید مقامات بهداشی باشد.
 -24آشپز خانه باید داراي سیسیم جمم آوري و د فم بهداشی فاضالب باشد.
 -25آشپز خانه باید داراي زباله دان به تتداد و حجم معاسنب باشند و داراي
درب قابل شسیشو و از جعس زنگ نز ن باشعد بطوریكه زباله ها بطریق بهداشی
جمم آوري و دفم گردند.
 -66رارگران آ شپز خانه باید قبل از شروع بكار اسیحمام نمایعد.
 -25هر رارگر آشپز خانه باید براي البسه و وسائل نظافت و اسنیحمام خنود در
بیرون از محوطه پخت و پز قفسه داشیه باشد.

 -27رارگران باید در هعگام رار ملبس به رو پوش سفید ،رناله سنفید و پیشنبعد
باشعد.
 -27لباس رار و وسائل نظافت و اسیحمام بایند بنه تتنداد و مقندار رناف در
اخییار رارگر آشپز خانه قرار گیرد.
 -38لباس رار گران ره با مواد غذائ سر و رار دارند بطور اخیصاص و مجنزا
از ل باس سایر رارگران و خارج از محو طه آ شپز خا نه و م حل غذا خوري با ید
شسیشو گردد.
 -31رارگران موظفعد بتد از توالت و قبل از شروع بكار دسیهاي خود را بنا آب
و صابون بشویعد.
 -32رلیه رارگران ره با تهیه ،پخت و توزیم مواد غذائ سر ورار دارند باید
داراي رارت بهدا شی م طابق با ضوابط وزارت بهدا شت ،در مان وآ موزش پز شك
بوده و در محل رار نگهداري شود.
 -33رارگران آشپز خانه باید رعایت بهداشت فردي را نموده ،ناخن ها و موهناي
آنان رو تاه و تمیز باشد.
 -34در موقم طب غذا دسیگاه سوخت و نوع منواد سنوخیع بگوننه اي باشند رنه
احیراق بطور رامل صورت گیردو باعي آلودگ هوا نگردد .
 -35جتبه رمكهاي اولیه با حد اقنل داروهناي منورد لنزوم (چسب،تعسنو پالسنت،
قیچ ،پعس ،گاز ا سیریل ب سیه ب عدي شده یك ماده ضد ع فون رع عده) ته یه و در
محل معاسب نگهداري شود.
 -39در صورت اسیفاده از قالبهاي ی  ،باید قبل از مصرف بنا آب تمینز شسیشنو
داد.
ماده  :21رارفرما موظف است جهت آموزش موازین بهداشی به رنارگران رنه بنا
مواد غذائ سر ورار دارند،هماهعگ ها وامكانات الزم را فراهم نمایعد.
ماده  :22هر گونه پخت وپز  ،آماده سازي وتوزیم غذا در غیر از محل تتین شده
ممعوع م باشد.
ماده  :23اسیتمال دخانیات براي رلیه راررعان آشپز خاننه در حنین رنار و در
محل آشپزخانه ممعوع م باشد.
مبحث دوم:

محل غذا خوري

ماده  :24رار گاههای ره ساعات رار آنها با زمان صرف غذا معطبق باشد بایند
داراي محل مسیقل جهت غذا خوري مطابق با شرایط وضوابط ذیل باشعد:
 - 1وستت محل غذا خوري باید میعاسب با تتداد راررعان باشد.
 -2در محل غذا خوري باید به تتداد راف میز وصعدل براي رنارگران رنه در
یك موقم غذا م خورند وجود داشیه باشد.
 -3سقف محل غذا خوري باید صاف،بدون ترك خوردگ و برنگ روشن باشد.
 -4دیوارها بایسی مقاوم،صاف،برنگ روشن وقابل شسیشو باشد.
 -5رف محل غذا خوري باید قابل شسیشو وداراي شیب معاسب به سمت رفشوي باشدو
لغزنده نباشد.
 -9میزها و صعدل ها باید از جعس مقاوم ،قابل شسیشنو ،بندون تنرك خنوردگ
ودرز باشد.
 -5زباله دانهاي درب دار به تتداد راف ودر محلهاي معاسب قرار داده شود.
 -7محل غذا خوري باید داراي تهوینه معاسنب و مجهنز بنه وسنایل گنر مایشن
وسرمایش میعاسب بافصل باشد.
 -7محل غذا خوري باید داراي روشعائ راف باشد و معابم روشعائ پناریزه و
تمیز نگهداري شوند.

 -18در مسیر ورود راررعان به محل غذا خوري به تتداد راف دسیشوئ مجهز بنه
آب گرم  ،سرد و صابون ته یه و امكا نات الزم ج هت خ شك رردن د ست و صورت فراهم
گردد.
 -11رارگران ره با مواد سم و عفونت زا سر ورار دارند بایند قبنل از ورود
به محل غذا خوري لباس رار خود را تتویض نمایعد .
 -12درب وپعجره هاي محل غذا خوري باید مجهز بنه تنوري باشند ودربهناي محنل
غذاخوري مجهز به فعر یا درب بعد پعو ماتیك باشعد.

مبحث سوم :انبار مواد غذائي
ماده  :25شرایط وضوابط بهداشی انبار مواد غذائ به شدح ذیل م
 -1انبار مواد غذائ باید در محل معاسب احداث شود.
 -2سطح و فضاي انبارباید میعاسب با نوع ومیزان مواد مورد ذخیره باشد.
 -3انبار باید داراي قفسه بعدي معاسب بوده ومواد طوري چیده شوند رنه خطنر
سقوط نداشیه ومزاحمی براي عبورومرور افراد ایجاد نعماید.
 -4دیوارها وسقف ورف انبار باید از مصالح مقاوم ساخیه شده باشنعد وصناف،
بدون ترك خوردگ وقابل نظافت باشعد.
 -5دیوارهاي جانب انبار از سطح زمین به ارتفناع  78سنانییمیر از بینون و
مصالح مقاوم ساخیه شوند تا مانم ورود جوندگان به داخل انبار گردند.
 -9رلیه دربها و پعجره هاي انبار باید سالم ،قابل شسیشو و مجهنز بنه تنوري
زنگ نزن باشعد.
 -5دربهاي انبار نبایسی از رف زمین فاصله داشیه باشعد .پایین درب بایسی
به ارتفاع 28ال  38سانییمیر با ورق آلو میعینوم مجهنز گنردد تنا از نفنوذ
حیوانات موذي جلو گیري گردد.
 -7درجه حرارت انبار بایسی مرتبا رعیرل گردیده بطوریكه در تمام فصول سنال
میعا سب با نوع مواد ذخ یره بوده واز تابش م سیقیم نور خور شید بر روي مواد
غذائ جلو گیري گردد.
 -7مواد غذائ فاسد نشدن باید در ظروف و درب دار و به ارتفناع  15تنا 28
سانییمیر از رف انبار روي پالیها نگهداري گردند.
 -18رارگرانیكه در انبار فتالیت میكععد باید مجهز بنه وسنائل حفاظنت فنردي
معاسب بوده و رارت بهداشی داشیه باشعد.
 -11از انبار نمودن ظروف خال و وسائل اسقاط در داخل انبار بایند احینراز
شود.
 -12نظافت و گعد زدائ انبار باید بطور معظم صورت گیرد.
 -13ورود افراد میفرقه به انبار مواد غذائ ممعوع میباشد.
باشد:

مبحث چهارم:

یخچال وسرد خانه

ماده  :29در رارگاههائ ره پخت و پز انجام میشودو یا مجبور به ذخیره منواد
غذائ فاسد شدن هسیعد باید یخچال یا سرد خانه مطابق با شرایط ذیل وجود
داشیه باشد:
 -1یخچال یا سرد خانه باید مجهز به دماسعج سالم بوده و درجه حنرارت آنهنا
بطور معظم ومرتب رعیرل گردد.
 -2نظافت و شسیشوي داخل یخچال و سرد خانه باید مرتبا انجام شود .
 -3به معظور جلو گیري از احیمال فساد در اثر قطم برق باید سرد خانه مجهنز
به برق اضطراري باشد و سیسیم برق آن ایمن باشد.
 -4الشه هاي گوشت باید از چعگك آویزان گردد.
 -5از قرار دادن مواد غذائ بطور مسیقیم وبدون داشت ظنرف معاسنب در داخنل
یخچال وسرد خانه جلو گیري ررد.
 -9قبل از قرار دادن سبزیجات و میوه جات در یخچال باید آنهنا را شسیشنو و
ضد عفون نمود .
 -5رارگران باید براي ورود به داخل سردخانه از رفش مخصوص سردخانه اسیفاده
نمایعد .
 -7ورود افراد میفرقه به داخل سرد خانه ممعوع میباشد.

مبحث پنجم  :حمام دوش
ماده  : 25در رارگاههای ره از نظر فرایعد تولید داراي آلودگ متمول من
باشد باید به ازاء هر  15نفر رارگر یك دوش آب گرم وسرد ودر رارگاههای رنه
شاغلین آنها با سموم ،مواد عفونت زا و یا مواد غذائ سر و رار دارند براي
یك ال  18نفر رارگر یك دوش آب گرم وسرد و به ازائ هر  18نفر اضاف یك دوش
آبگرم و سرد دیگر در نظر گرفیه شود .رارگاههاي صعف از این قاعده مثیثع
هسیعد.
ماده  :27در رارگاههای ره عالوه بر رارگران مرد  ،زن نیز مشغول به رار من
باشعد ،باید حمام /دوش جداگانه ساخیه شود.
ماده  :27شرایط وضوابط بهداشی حمام /دوش به قرار زیر است:
 -1رف محل دوشها باید مقاوم ،قابل شسیشو بوده و لغزنده نباشد و داراي
راف به سمت رفشوي باشد.
 -2دیوارها تا سقف راش ،برنگ روشن و سقف حمام باید صاف با رنگ روغع روشن
و بدون ترك خوردگ باشد.
 -3مساحت رف محل دوش نباید از  78سانییمیر در  128سنانییمیر رمینر باشند و
ارتفاع دیوارهاي بین دوشها نباید از 2میر روتاهیر باشد.
 -4حمام و محل دوش باید بطور مرتب تمیز و با مواد معاسب گعد زدائ گردد.
 -5محوطه حمام باید داراي هوارش میعاسب با فضاي آن باشد .
 -9حمام باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شسیشو باشد.
 -5در صورتیكه براي گرم رردن آب از معابم حرارت غیر مررزي اسیفاده میشنود
این قبیل معابم حرارت باید در خارج از محوطه حمام ودر محل معاسب قرار
داشیه باشعد.
 -8براي رعایت موازین ایمع ضروري است در داخل حمام از المپ ایمع با حباب
شی شه اي ا سیفاده شود وت مام رل ید و پریز هاي برق با ید خارج از محو طه ح مام
قرار داده شود.
 -7حمامها باید داراي محل معاسب بتعوان رخیكن براي تتویض لباس باشعد.
-18شسیشوي هر نوع البسه در حمام ممعوع م باشد.
شیب

مبحث ششم:

رختكن

ماده  :38در هر رارگاه باید اتاق با فضاي راف ،میعاسب با تتداد رارگران
و قفسه هاي انفرادي براي تتویض لباس شخص آنان در نظر گرفیه شود.
ماده :31
به رار م

در رارگاههای ره عالوه بر رارگران مرد ،رارگران زن
باشعد باید رخیكن جداگانه ساخیه شود.

نیز

مشغول

ماده  :32شرایط و ضوابط بهداشی رخیكن به شرح ذیل است:
 -1رخیكن باید با فاصله معاسب از محل رارگاه و محل دوشها قرار گیرد.
 -2هر قفسه باید به گونه اي ساخیه شده باشد رنه داراي محنل نگهنداري مجنزا
براي ل باس ب یرون  ،و سائل حفا ظت فردي و ر فش ایم ع با شد .قف سه ها با ید
داراي سقف شیبدار  ،قابل شسیشو و داراي رر رره ثابت ورود و خروج هوا بوده
وقفل داشیه باشد.
 -3رف و دیوارهاي اتاق رخیكن باید صاف،برنگ روشن و تمیز باشد.
 -4اتاق رخیكن باید داراي نور راف بوده وبطور معاسب تهویه شود.
الزام است.
 -5وجود وسائل خشك رن براي حوله و لباسهاي مرطوب در رخیكن
 -9سطل زباله درب دار قابل شسیشو به تتنداد رناف در رخنیكن بایند در نظنر
گرفیه شود.
 -5محل رخیكن باید بطور معظم پاریزه و تمیز نگهداري شود.

مبحث هفتم :

حوله وصابون

ماده  :33رارفرما مكلف است براي تامین بهداشت فردي رارگران به تتداد رناف
صابون در م حل دسی شو ئ ها قرار داده و و سائل خ شك رن د ست و صورت رارگران
را تامین نمایعد.
ماده  :34رار فرما مكلف است به معظور ایجاد تسهیالت جهت اسیحمام رارگران به
مقدار راف صابون و حوله اخیصاص در اخییار آنان قرار دهد.
مبحث هشتم:

شستشوي البسه كار

ماده  :35اگر در فرآیعد تولید از موادي مانعد آزبست،سموم ،منواد عفوننت زا
و ام ثالهم ا سیفاده م شود  ،در ایعگو نه رارگاه ها با ید به ت تداد راف
ماشیعهاي لباسشوئ جهت شسیشوي البسه رارگران وجود داشیه باشد.
مبحث نهم:

توالت

ماده  :39تتداد توالت در رارگاهها با توجه به تتداد شاغلین آنها بشرح ذینل
تتیین میگردد:
براي  1-7نفر شاغل
.....................................................
حداقل 1توالت
براي  18-24نفر شاغل
حداقل 2
.....................................................
توالت
براي  25-47نفر شاغل
حداقل 3
.....................................................
توالت
براي  58-54نفر شاغل
حد اقل 4
.....................................................
توالت
براي  55-188نفر شاغل
...................................................
حداقل  5توالت
ودر رارگاههائ ره تتداد شاغلین آنها بیش از 188نفر است به ازاء هر  38نفر
اضاف حداقل یك توالت در نظر گرفیه شود.
تبصره  :1در رارگاههاي صعف با تتداد راررعان رمیر از  3نفنر رنه رنارگران
با  15دقیقه پیاده روي به توالت بهداشی دسیرس دارنند  ،داشنین توالنت در
محل رارگاه ضروري نیست.
تبصره  :2در رارگاههاي زیر زمیع مانعد متادن ،رار فرما مكلنف اسنت بنا در
ن ظر گرفین فرآی عد رار ،توا لت بهدا شی در نزدیك یرین ق سمت به م حل رار را
فراهم نماید.
ماده  :35در رارگاههائ ره رارگر زن نیز مشغول بكار است با تو جه به تتداد
آنها باید توالت جداگانه ساخیه شود.
ماده  :37شرایط وضوابط بهداشی توالیها بشرح زیر است:
 -1توالیها باید در فاصله و محل معاسنب از سناخیمان رارگناه قنرار داشنیه
باشعد.
قابنل
 -2دیوارها تا زیر سقف راش ،بدون ترك خنوردگ  ،بنه رننگ روشنن و
شسیشو باشعد .

 -3سقف صاف،بدون ترك خوردگ ،برنگ روشن وقابل شسیشو باشد.
ٌ از جعس موزائیك ،سعگ
 -4رف مقاوم ،صاف ،قابل شسیشو و گعد زدائ و تر جیحا
و امثالهم باشد.
 -5راسه توالت باید برنگ روشن،صاف،بدون ترك خنوردگ و قابنل شسیشنو و گعند
زدائ باشد.
 -6توالت باید مجهز به سیفون باشد.
 -5توالت باید داراي شیر گلو باشد.
 -7حداقل عرض توالت  78سانییمیر و حداقل طول آن 1میر باشد.
توالت باید داراي شیرآب با شلعگ برداشت آب باشد
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 -18توالت باید داراي تهویه معاسب و روشعائ راف باشد.
 -11رلیه پعجره ها باید مجهز به توري ضد زنگ باشعد.
 -12درب توالت باید مجهز به پشت بعد درب باشد.
 -13شسیشو و ضد عفون توالیها باید بطور معظم انجام گیرد.
 -14هر توالت باید مجهز به سطل زبالنه درب دار ،زننگ ننزن و قابنل شسیشنو
باشد.
مبحث دهم:

دستشوئي

ماده  :37تتداد دسیشوئ
تتیین میگردد:
............................................
براي  1-15نفر شاغل
حداقل  1دسیشوئ
براي  19-38نفر شاغل ............................................
حداقل  2دسیشوئ
............................................
براي 31-58نفر شاغل
حداقل  3دسیشوئ
براي  51-55نفر شاغل ............................................
حداقل  4دسیشوئ
براي  59-188نفر شاغل ............................................
حداقل 5دسیشوئ

در رارگاهها با توجه به تتدا شاغلین آنها بشرح ذیل

و در رارگاههائ ره تتداد راررعان آنها بیش از  188نفر است بایند بنه ازاء
هر  25نفر اضاف حداقل یك دسیشوئ به آن اضافه شود .شرایط و ضوابط بهداشی
دسیشوئ ها بقرار ذیل است:
 -1احداث دسیشوئ ها باید در مجاورت نماز خانه ،محل غذا خوري و توالنت و
در دسیرس رارگران باشعد.
 -2دسیشو ئ ها باید داراي آب گرم و سرد باشعد.
 -3راسه دسیشوئ باید برنگ روشن ،صاف و قابل شسیشو باشد.
 -4عرض دسیشوئ حنداقل  98سنانییمیر و طنول آن 1مینر باشند .در مواردیكنه
دسیشوئ مشیرك بجاي دسیشوئ انفرادي تتبیه میشنود هنر  98سنانییمیر و عنرض
دسی شوئ م شیرك با یك شیر جدا گا نه آب گرم و سرد ،م تادل یك دسی شوئ مح سوب
میشود.
ٌ صابون مایم باید در تمام اوقات در محل دسیشنوئ وجنود
 -5صابون و تر جیحا
داشیه باشد.
 -9جهت خشك رردن دست وجود خشك رن الكیریك یا حوله راغذي ضروري است.
 -5دسیشوئ باید بدون ترك خوردگ و قابل شسیشو باشد.
 -7دسیشوئ باید بطور مرتب شسیشو و گعد زدائ شود.
مبحث یازدهم :

آب مصارف آشاميدني و بهداشتي

ماده  : 48در هر رارگاه باید به ازاء هر  58نفر رارگر یك آب سرد رن وجنود
داشیه باشدو در رارگاههاي زیر  58نفر وجود یك شیر آبخوري ضنروري اسنت.شنیر
آب خوري با ید از نوع فواره اي و داراي سپر م حافظ با شد تا آ ب ره از د هان
رارگر بر میگرددبه آن نرسد و لب رارگر نیزبا آن تماس پیدا نكعد.
آب خوري نبا ید در م جاورت توا لت  ،دسی شوئ و دوش با شدو ح ی الم قدور نزد یك
به محل رار باشد.
ره شیر بردا شت آب آ شامیدن بهدا شی و جود ندارد
تب صره :در رارگاه هائ
بای سی داراي م خازن بهدا شی آب بوده و ل یوان ان فرادي یا از لیوان هاي
یكبار مصرف اسیفاده شود.
ماده  : 41رارفرما مكلف است براي رارگران ره در گرماي زیاد به مدت مدیندي
رار م رع عد با تامین مای تات الزم ،آب و ن مك از د ست رف یه بدن آ نان را
جبران نماید.
ماده  : 42آب آشنامیدن و مصنارف بهداشنی
بهداشی و مورد تایید مراجم ذیصالح باشد.

بایند معطبنق بنر اسنیانداردهاي

ماده  : 43رارگاههائ ره از شبكه لوله رش آب شهر اسیفاده نم نمایعد باید
ج هت نمو نه برداري و آزمای شهاي الزم براي اطمی عان از سالم بودن آب ا قدام
ٌ در ا ین نوع رارگاه ها ا سیفاده از د سیگاه ر لر ز ن براي ضد
نمایعد،م ضافا
آب مصرف بطوریكه رلر باقیمانده ./2-./5قسمت در میلیون باشد ضنروري
عفون
است.
ماده  : 44در رارگاههائ ره از آب چاه اسنیفاده من نمایعند.سناخت  ،بهنره
برداري و لوله رش آب باید معطبق بر ضوابط بهداشی باشد.
مبحث دوازدهم:

مواد زائد

ماده  : 45زباله و فاضالب امارن عموم
آوري و دفم گردد.
ماده  : 49نسبت به پسابهاي صعتی
ضوابط بهداشی موجود عمل شود.
مبحث سيزدهم:

رارگاه

باید طبق ضوابط بهداشی

و منواد زائند صنعتی

بایند طبنق اصنول و

نماز خانه

ماده  :45در هر رارگاه باید محل معاسب با فضاي راف
اداي فرایض دیع رارگران وجود داشیه باشد.
مبحث چهاردهم:

جمنم

و شرایط بهداشی

براي

اتاق استراحت زنان

ماده  :47در رارگاههائ ره زنان مشغول به رار م
زنان باید در نظر گرفیه شود:
تتداد مبل نیمكی یا تخیخواب ره براي رارگر زن الزم است بقرار ذیل است:
باشعداتاق

تتداد رارگر زن
 18تا 188نفر
188تا  258نفر
 258نفر و بیشیر
رارگرزن اضاف
براي هر تخت سطح
شود.

براي اسنیراحت

تتداد تخیخواب
1
2
2بتالوه 1تخیخواب بازاء هر 258نفر
برابر 9میر مربم بایسی

در اینن اتناق در نظنر گرفینه

تب صره  :در صورت ره ت تداد رارگر زن از ده ن فر رم یر ا ست و ا تاق مخ صوص
ا سیراحت ز نان در رارخا نه و جود ندارد ،بای سی مح ل را ره خ لوت بوده و در
محل رفت وآمد افراد نباشد براي اسیراحت زنان رارگر در نظر گرفیه و آن را
براي این معظور تجویز نمود.
مبحث پانزدهم:

شير خوار گاه و مهد كودك

ماده  :47در مورد رارگاههائ ره طبق مقررات جاري مشمول تا سنیس و اسنیفاده
از شیر خوار گاه و م هد رودك ه سیعد با ید از ضوابط و م قررات مر بو طه تبت یت
نمایعد.
مبحث شانز دهم :تاسيسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتي درماني
ماده  : 58رار فرما مكلف است جهت ارائه خدمات بهداشی و در مان
معاسب مطابق باآئین نامه و دسیور التملهاي مربوطه اخیصاص دهد.

رارگر محل

این آئین نامه مشیمل بر  2فصل ،شانزده مبحي و  58ماده  ،به اسیعاد بعد 2
ماده  1قانون وظایف و تشكیالت وزارت بهداشت ،درمان وآمنوزش پزشنك و مناده
 159قانون رار جمهوري اسالم ایران تهینه ودر تناری  1353/12/28بنه تصنویب
نهای وزیر بهداشت ،در مان وآموزش پزشك رسیده و مطابق با مفناد مناده 75
وتبصره 1ماده  79قانون رار اجراي آن بنراي رلینه رارگاههناي رشنور ورلینه
رارفرمایان ،رارگران و رار آموزان الزام است.

آئين نامه
كارهاي سخت و زیان آور
موضوع تبصره ماده  22قانون كار

ماده  : 1كارهاي سخت و زیان آور كارهایي است كه در آنها عواملل
فيزیكللي  ،شلليميایي  ،مكللانيكي و بيولو یيللم محلليط كللار غيللر
استاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب باالتر از
ظرف يت هاي طبي عي (ج سمي و روا ني) در و ي ای جاد مي گردد كه نتي جه
آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن مي باشد.
تب صره  :كار هایي كه در آن عوا مل و شرایط م حيط كار به دل يل ن قص
یا عدم ا ستفاد ه از امكا نات ف ني و مهند سي و موازین پي شگيري غ ير
استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا به كارگيري امكانات فوق
ب توان ا ین عوا مل را به حد ا ستاندارد و م جاز ر سانيد جزء كار هاي
سخت و زیان آور محسوب نمي گردد.
تشخيص این امر به عهده كميته متده  18این آئين نامه خواهد بود .
بر این اساس كارهاي سخت و زیان آور به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده  : 6كار در معادن اعم از تحت االرضي یا سطح االرضي كه ایجاب
مي نما ید كارگران در تو نل ها و راهرو هاي سر پو شيده به ا ستخراج
بپردازند.
تبصره  :كار استخراج شامل جدا كردن یا منفجر ساختن مواد از سطح
كار ،ح مل مواد عمل يات مر بوط به انف جار  ،اداره تأسي سات آب و
برق در دا خل م عدن و به طور ك لي هر گو نه مبا شرت و ن ظارتي كه
ایجاب نماید كارگر در تونل ها  ،راهروها یا ميله هاي معدن انجام
وظيفه نماید مي باشد.
ماده  : 3حفر قنوات و چاه ها و فاضالب ها و تونل هاي زیر زمينلي
و كار در مخازن سر بسته
ماده  : 4تخليه و حمل مواد مذاب از كوره هاي مشغول بله كلار

و

كار م ستمر در م جاورت كوره هاي ذوب به ن حوي كه كارگران در م عرض
مستقيم حرارت یا بخارات زیان آور متصاع از كوره باشد.
لد در
لر توليل
ت در امل
لتمرا
ت و مسل
لتقيما
له مسل
لارگراني كل
لاده  : 5كل
مل
كارگاه هاي د باغي  ،ساالمبور سازي و روده پاك ك ني ا شتغال دار ند و
كار مستمر در گندابروها – جمع آوري  ،حمل و دفن زباله شهري.

ت بله املر جملع آوري و انتقلال و
ماده  : 6كارگراني كله مسلتمرا
انباركردن كود( نظافت مستمر طویه  ،اصطبل  ،سالن هاي پرورش طيور)
در واحدهاي دامداري و طيور اشتغال دارند.
ماده  : 7كار مستمر و مداوم در فضاي بلاز و در ارتفلاع بليز از
پنج متر از سطح زمين بر روي دكلها  ،اتاقكهاي متحرك  ،داربست ها
و اسكلت ها
ماده  : 8كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق بلا فشلار
شصت و سه كيلو ولت و باالتر .
ماده  : 9مشاغل شن پاشي  ،پخت آسفالت دستي  ،قيلر پاشلي و ملال
پاشي .
ماده  : 11عمليات جوشكاري در داخل مخازن
ماده  : 11كارهایي كه استمرار آنها موجبات ابتال به بيملاري هلاي
حا صل از ا شعه را فراهم مي آورد نظ ير كا ر با مواد رادیواكت يو و
قرار گرفتن در معرض پرتوهاي یونساز به تشخيص مراجع ذي صالح و به
استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بيستم فرودین
ماده  1368مجلس شوراي اسالمي .
ماده  : 16كار در محل هاي با فشار محيط بيز از حد مجاز از قبيلل
غواصي.
ماده  : 13كار مستمر در محيط هایي كله بلا وجلود رعایلت مقلررات
ح فاظتي و ایم ني موج بات بي ماري هاي گو شي و یا كري كارگر را
فراهم سازد.
ماده  : 14كار در امور سمپاشي باغات و اشجار و مزارع و ضلدعفوني
اماكن و طویله ها و آشيانه مرغداري در زمان سمپاشي
ت در امر توليد و تركيب سلموم و
ماده  : 15كاركارگراني كه مستقيما
حشره كز ها اشتغال دارند در زمان انجام كار
ماده  : 16كار با وسایل داراي ارتعلاش در حلدي كله بلراي سلالمتي
كارگر زیان آور باشد.
ماده  : 17مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار  ،حد مجاز
و استاندارد هر یم از مواد شيميایي و عوامل بيولو یكي و فيزیكي

كه در ا ین آ ئين نا مه نامبرده شده ا ست پس از ت شكيل كمي ته هاي
تخص صي تع يين و ج هت ت صویب به شورایعالي حفا ظت ف ني پي شنهاد مي
نماید.
ترك يب كمي ته هاي تخص صي را شورایعالي حفا ظت ف ني تع يين خوا هد
نمود.
ماده  : 18به منظور حسن اجراي مقررات این آئلين نامله كميتله اي
متشكل از اعضاءزیر :
( )1مدیر كل كا رو امور اجتماعي استان كه ریاست كميته را عهلده
دار خواهد بود.
( )2بازرس كار استان به انتخاب مدیر كار و امور اجتماعي.
( )3یم نفر نماینده سازمان تأمين اجتماعي استان .
( )4یم نفر پزشم یا كارشناس بهداشت حرفه اي بلا معرفلي سلازمان
منطقه اي بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي استان.
( )5یم نفر نماینده كارفرما به انتخاب و معرفي كلانون اتحادیله
هاي صنفي استان.
( )9یم نفر نماینده كارگر به انتخلاب و معرفلي كلانون هملاهنگي
شوراهاي ا سالمي كار ا ستان یا كانون انج من هاي كارگران ا ستان و
یا مجمع نمایندگان كارگران استان.
( )5یم نفر نماینده اداره كل صنایع استان
( )7یم نفر نماینده اداره كل صنایع سنگين استان
( )7یم نفر نماینده اداره كل معادن و فلزات استان
( )18یم نفر نماینده اداره كل كشاورزي استان.
( )11یم نفر نماینده صنعت نفت استان
( )12یم نفر نماینده سازمان حفاظت محيط زیست استان.
( )13یم نفر نماینده سازمان جهاد كشاورزي استان
( )14یم نفر از اساتيد دانشگاه با معرفي دانشگاه استان
در هر ا ستان و در م حل اداره كل كار و ا مور اجت ماعي و با و ظائف
زیر تشكيل مي گردد:

ا لف – تطب يق م شاغل سخت و ز یان آور با مواد ا ین آ ئين نا مه و
اعالم آن به مراجع ذیربط .
ب – برر سي م شاغلي كه در ا ین آ ئين نا مه به ع نوان كار هاي سخت و
زیان آور ذكر نگ ردیده است و از طرف كارگران یا كارفرمایان و یا
سایر مرا جع سخت و ز یان آوري آن تقا ضا شده و ا عالم نتي جه به
شورایعالي حفاظت فني .
ج – برر سي مواردي كه شغل یا م شاغل با ات خاذ تدابير الزم حا لت
سختي و ز یان آوري آن ها از بين رف ته و در ت عداد م شاغل عادي در
آمده اند و اعالم آن به مراجع ذیربط به منظور حذف مزایایي كه به
عنوان مزایاي كار سخت و زیانآور پرداخت مي گردیده است.
تبصره  – 1جلسات كميته مذكئور با حضلور حلداقل  7نفلر از اعضلاء
ر سميت یاف ته و ت صميمات كمي ته با اكثر یت آراء حا ضرین در جل سه
معتبر خواهد بود.
تبصره  – 6كميته قبل از اتخاذ تصميم موظف است نظریات كارشناسلي
را در خ صوص ارز یابي م حيط كار از ن ظر حد م جاز عوا مل فيزی كي و
شيميایي و م كانيكي شرایط كار و و سایل استحفا ضي جم عي و فردي از
مر كز تحقي قات و تعلي مات حفا ظت و بهدا شت كار و یا سایر مرا جع
مورد تأیيد وزارت كار و امرو اجتماعي تحصيل نماید.
ماده  : 19كليه كارفرمایان مكلفند قبل از ارجلاع كارهلاي سلخت و
ز یان آور به كارگران جدیداال ستخدام و یا كارگراني كه مي خواه ند
ت به ا ین گو نه كار ها گ مارده شوند ترت يب ان جام معای نات
جد یدا
پز شكي آ نان را از ل حاظ قابل يت و ا ستعداد ج سماني متنا سب با نوع
كارهاي مرجوع بدهند .
ماده  : 61مقررات این آئين نامه به استناد تبصره ماده  56قلانون
كار جمهوري اسالمي ایران مي باشد و ارتباط به تصميمات كميته هاي
مو ضوع قانون بازنش ستگي پيز از مو عد بي مه شدگان تأمين اجت ماعي
موضوع مصوبات مورخ  1367/6/68و  1371/6/64مجلس محترم شوراي اسلالمي
كه مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل
و زمان و موقعيت كار به مورد اجرا گذاشته شده است  ،ندارد.

این آئين نامه مشتمل بلر  61ملاده و  4تبصلره باسلتناد ملاده 56
قانون كار ج مهوري اسالمي ایران در جلسه مورخ  1371/3/4شلورایعالي
لدد
لات متعل
لالحاتي در جلسل
لدد و اصل
لي مجل
لس از بررسل
له و پل
لار تهيل
كل
شورایعالي حفاظت فني در جلسه  71/8/16تأیيلد و در تلاریخ 71/9/69
به ت صویب وزراي كار و ا مور اجت ماعي و بهدا شت  ،در مان و آ موزش
پزشكي رسيد.

قانون
بازنشستگي پيز از موعد كارگران
مشاغل سخت وزیان آور

تعریف كارهاي سخت وزیان آور
وظایف كارفرمایان درقبال مشاغل سخت وزیان آور
حمایتها
آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيز ازموعدكارگران
مشاغل سخت وزیان آور

اعضاءكميته استاني تشخيص وتطبيق مشاغل سخت
وزیان آور
وظایف كميته هاي استاني
شرایط بازنشستگي در كارهاي سخت وزیان آور

( ) 66
الیحه اصالح تبصره (  ) 2الحاقي ماده (  ) 67قانون اصالح مواد (  ) 62و
وتبصره ماده (  ) 67قانون تامين اجتماعي مصوب  4531والحاق دوتبصره به ماده
(  ) 67مصوب 4564

ماده (  ) 59قانون اصالح منواد (  ) 52و
ماده واحده  -تبصره (  ) 2الحاق
(  ) 55وتبصره ماده (  ) 59قانون تامین اجیماع مصوب  1354والحاق دوتبصنره
به ماده (  ) 59مصوب  1351به شرح ذیل اصالح م شود .
تبصره – 2
رارهاي سخت وزیان آوررارهای است ره در آنهاعوامل فیزیك ،شیمیای
الف )
،مكانیك وبیولوژیك محیط رار ،غیراسیانداردبوده ودراثراشیغال رارگر تعش
به مراتب باالتر ازظرفییهاي طبیت (جسم وروان ) دروي ایجاد گردد ره نییجه
آن بیماري شغل وعوارض ناش ازآن بوده وبیوان با بكار گیري تمهیدات فع
 ،مهعد س  ،بهدا شی وایم ع وغ یره صفت سخت وز یان آور بودن را از آن م شاغل
راهش یا حذف نمود .
رارفرمایان رلیه رارگاهها مشمول قانون تامین اجیماع ره تمام یا برخ از
م شاغل آن ها ح سب ت شخیص مرا جم ذ یربط سخت وز یان آور ا عالم گرد یده یا خواه عد
ایمن سازي
گردید  ،مكلفعد ظرف دو سال از تاری تصویب این قانون نسبت به
عوا مل و شرایط م حیط رار م طابق حد م جاز وا سیانداردهاي م شخص شده در قانون
رار وآ ئین نا مه هاي مربو طه و سایر قوانین مو ضوعه در ا ین زمی عه ا قدام
نمایعد .
رارفرما یان رارگاه هاي م شمول قانون تامین اجی ماع مكلف عد ق بل از
ارجاع رارهاي سخت وزیان آور به بیمه شدگان  ،ضمن انجام متایعات پزشك آنان
از ل حاظ قابل یت وا سیتداد ج سمان میعا سب با نوع رار هاي ر جوع داده شده
( موضوع ماده  78قانون تامین اجیماع )  ،نسبت به انجنام متایعنات دوره اي
آ نان ره حداقل در هر سال نبا ید رم یر از یك بار با شد  ،ن یز به مع ظور آ گاه
از رو ند سالمی وت شخیص به هع گام بی ماري وپی شگیري از فر سایش ج سم ورو ح
اقدام نمایعد ،
وزارتخا نه هاي بهدا شت  ،در مان وآ موزش پز شك و رار وا مور اجی ماع مكلف عد
تمهیدات الزم را در انجام این بعد توسط رارفرمایان اعمال نمایعد .
حماییها
ب )
 -1افرادي ره حداقل بیست سال میوال وبیست وپعج سال میعاوب در رارهاي سخت
وز یان آور ( م خل سالمت ) ا شیغال دا شیه با شعد ودر هر مورد حق بی مه مدت
مز بور را به سازمان پرداخ یه با شعد م توان عد تقا ضاي م سیمري باز نش سیگ
نمای عد  .هر سال سابقه پردا خت حق بی مه در رار هاي سخت وز یان آور یك و نیم
سال محاسبه خواهدشد .
 -2در صورت ره بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرردر
ا ین قانون د چار فر سایش ج سم ورو ح نا ش از ا شیغال در رار هاي سخت وز یان
نامین
نانون تن
نوع مناده  71قن
نك ( موضن
ند رمیسنونهاي پزشن
نا تائین
آور گردنند بن
اجیماع ) با هر میزان سابقه خدمت از مزایاي معدرج در این تبصره برخوردار
خواهعد شد .
در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه براي اسیفاده از
-3
م سیمري بازنش سیگ از تاری ت صویب ا ین قانون هر سال یك سال ا فزایش خوا هد
یافت تا آنكه این حداقل به بیست سال تمام برسد .
 -4از تاری تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره  ،چهار درصد (  ) %4به
نرخ حق بی مه م قرر در قانون تامین اجی ماع ا فزوده خوا هد شد ره آن هم در
صورت تقا ضاي م شموالن قانون  ،ب طور یك جا یا ب طور اق ساط تو سط رارفرما یان
پرداخت خواهد شد .
 -5تشخیص مشاغل سخت وزیان آور ونحوه احراز توال وتعناوب اشنیغال  ،نحنوه
ت شخیص فر سایش ج سم ورو ح و سایر موارد مطرو حه در ا ین تب صره به مو جب آ ئین
نا مه اي خوا هد بود ره حدارثر ظرف چ هار ماه تو سط سازمان تامین اجی ماع

ته یه و به ت صویب ه یات

ووزارتخا نه هاي رار وبهدا شت  ،در مان وآ موزش پز شك
وزیران خواهد رسید .
بیمه شدگان ره سابقه پرداخت حق بیمه در رارهناي سنخت وزینان آور بنه
-9
تاری ق بل از تاری ت صویب ا ین قانون با شعد م توان عد با ا سیفاده از
مزایاي این قانون
درخوا ست بازنش سیگ نمای عددر ا ین صورت با ا حراز شرایط تو سط بی مه شده،
رارفرما یان مربو طه مكلف عد حق بی مه مربو طه وم یزان م سیمري بر قراري را تا
احراز شرایط معدرج در تبصره (  ) 2همچعین چهار درصد (  ) %4میزان مسنیمري
بر قراري ن سبت به سعوات ق بل از ت صویب ا ین قانون را یك جا به سازمان تامین
اجیماع پرداخت نمایعد .
م صوبه فوق م شیمل بر ماده وا حده در جل سه عل ع روز یك شعبه مورخ
بیسنننت وسنننوم اردیبهشنننت مننناه یكهزاروسیصننند وهشنننیاد بنننه تصنننویب
مجلس شوراي اسالم رسید .
آئين نامه اجرائي قانون باز نشستگي پيز از موعد كارگران مشاغل
آور

سخت وزیان

درجلسه مورخ  1381/16/66بنا به پيشنهاد مشترك شماره  169166مورخ 1381/16 /19
هيات وزیران
سازمان تامين اجتماعي وبه
وزارتخانه هاي كار واموراجتماعي وبهداشت ،درمان وآ موزش پزشكي و
استنادبند ( )5جزء(ب) ماده واحده قانون اصالح تبصره ( )6الحاقي ماده ( )76قانون اصالح مواد()76
و( )77وتبصره ماده ( )76قانون تامين اجتماعي مصوب 1354والحاق دوتبصره به ماده ( )76مصوب(- )1371
مصوب - 1381آیين نامه اجرایي بند یادشده را به شرح زیرتصویب نمود:

بند ( )5جزء(ب) ملاده واحلده قلانون اصلالح تبصلره ()6
آیين نامه اجرایي
الحاقي ماده ( )76قانون اصالح مواد( )76و( )77وتبصره ماده( )76قلانون تلامين
اجتماعي مصوب 1354والحاق دوتبصره به ماده ()76مصوب( -)1371مصوب-1381
ماده– 1رارهاي سخت وزیان آوررارهای است ره در آنهاعوامل فیزیك ،شیمیای
،مكانیك وبیولوژیك محیط رارغیراسیانداردبوده ودراثراشیغال بیمه شده
تعش به مراتب باالتر ازظرفییهاي طبیت (جسم وروان ) دروي ایجاد م شودره
نییجهء آن
بروز بیماري شغل وعوارض ناش ازآن میباشدمشاغل سخت وزیان آ ور موضوع این
ماده به دوگروه تقسیم میشوند:
مشاغل ره صفت سخت وزیان آوري باماهیت شغل وابسیه داشیه اما م
الف –
توان با ب كارگیري تمه یدات بهدا شی ،ایم ع و تدابیر ف ع معا سب تو سط
رارفرماسخی وزیان آوري آنها راحذف نمود.
ٌ سخت وز یان آور بوده وباب كارگیري تمه یدات بهدا شی
ب – م شاغل ره ماهییا
،ایمع وتدابیر فع توسط رارفرما،صفت سخت وزیان آوري آنها راهش یافیه ول
رماران سخت وزیان آوري آنهاحفظ میگردد.
ماده -2تتیین سخت وزیان آوربنودن مشناغل موضنوع مناده ( )1وننوع آن (گنروه
"ا لف"و گروه "ب") در هر رار گاه بابرر س سوابق ،ان جام بازدیدوبرر س شرایط
رار تو سط رارشعا سان بهدا شت حر فه اي وزارت بهدا شت ،وآ موزش پز شك وبازر سان
وزارت رار واموراجی ماع وباتائ ید آن تو سط رمی یه ا سیان مو ضوع ا ین آ ئین
نامه انجام م گیرد.
تب صره –رارفرما یان رارگاههامكلف عد بارارشعا سان وبازر سان مو ضوع ا ین ماده
همكاري ومدارك مورد نیاز رادراخییارآنان قراردهد.
ماده-3رارفرمایان رلیه رارهاي سخت وزیان آور ره تمام یا برخن از رارهناي
آنها سخت وزیان آور م باشعد مكلفعد اقدامات زیر را انجام دهعد :
 -1رارفرمایان رارگاههناي تاسنیس شنده ،تاتناری قنانون یناد شنده مكلفعند
حدارثرظرف دو سال از تاری مز بور ،ن سبت به ایمع سازي عوا مل و شرایط م حیط

رارم طابق حد م جاز وا سیانداردهاي م شخص شده در قانون رار وآ یین نا مه هاي
مربوط (مصوب شورایتال حفاظت فع )وسایر قوانین موضوعه دراین زمیعه اقدام
نمایعد .
گردد
درمنورد رارگاههنای رنه پنس از ت صویب قنانون یناد شنده ایجناد من
رارفرما یان مر بوط مكلف عد گواه الزم را از وزارتخا نه هاي رار وا مور
بر رعا یت ایم ع بهدا شت
اجی ماع وبهدا شت ،در مان وآ موزش پز شك مب ع
وا سیانداردبودن آن ها ط بق قانون رار ا خذ نمای عد .ا جازه فتال یت ا ین قب یل
رارگاههامشروط به ارایه گواه مزبورمیباشد.
 -2رارفرمایان مكلفعد شاغلین دررارهاي سخت وزیان آور راحداقل سنال یكبنار
به مع ظور آ گاه ازرو ند سالمی وت شخیص بهع گام بی ماري وپی شگیري ازفر سایش
جسم وروح آنان توسط مرارز بهداشی درمان مورد متایعه قرارداده ونیی جه
رادرپرونده هاي مربوط ضبط ویك نسخه ازآنرابه سازمان تامین اجیماع ارایه
نمایعد.
 -3تغییر شغل بیمه شنده رنه درمتنرض فرسنایش جسنم وروحن ناشن ازاشنیغال
دررار هاي سخت وز یان آور با شد برا ساس م قررات پیش بی ع شده در قانون رار
صورت م گیرد .
 -4متایعات قبل از اسیخدام طبق ماده ( )78قانون تامین اجیماع – مصوب -1354
انجام م گردد.
ماده  -4به اسیعاد تبصره ( )1ماده ( )79قانون رار مقنررات وضنوابط انجنام
متایعات پزشك موضوع ماده ( )3این آینین نامنه اعنم از قبنل از اسنیخدام ،
ادواري  ،اخیصاصنن وهرگونننه متایعننه پزشننك دیگننردراین ارتبنناط مطننابق
بادسیورالتملها وآیین نامه هاي جاري وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشك
تبصره -وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشك موظف است تمهیدات الزم براي اعالم
ن یایج متای عات مو ضوع ا ین ماده میعا سب با شرح و ظایف سازمان هاي ذي ر بط
بتمل آورد.
ماده -5حذف صفت سخت وزیان آوري رار دراثربكارگیري تمهیدات بهداشی ،ایمعن
وتدابیر فع توسط رارفرمابتدازگذشت ""2سنال ازتناری تصنویب قنانون در هنر
رار گاه و خروج شغل از شمول ا ین آ یین نا مه و یا اسیمرار سخت وز یان آوري
رار،پس از ا عالم ن یا یج بازد ید وبرر س شرایط رار تو سط رارشعا سان مو ضوع
ماده ()2این آیین نامه وتاییدرمییه اسیان مربوط ارایه نمایعد.
تبصره – وزارتخانه هاي بهداشت ،درمان وآموزش پزشنك ورنار وامنور اجیمناع
مكلف عد گزارش بازد ید خود از رل یه رارگاه های ره ت مام یابرخ از م شاغل
آن ها سخت وز یان آور ت شخیص داده شده ا ست را به رمی یه ا سیان مر بوط ارا یه
نمایعد .
ماده -9درصورت ره گزارش رارشعاسان موضوع ماده ()5این آینین نامنه پنس از
تای ید رمی یه ا سیان حار از عدم راهش یا حذف عوا مل ز یان آور وبی ماریزاي
محیط رار ظرف مهلت مقرردرقانون باشد اقدامات الزم بر حسب مورد مطابق قانون
رار از سوي وزارتخانه هاي رار وامور اجیماع وبهداشت ،درمان وآموزش پزشك
بتمل خواهد آمد .
ماده  -5سیاسیگذاري رشوري رارهاي سنخت وزینان آور موضنوع اینن آینین نامنه
،ارز یاب م جدد م شاغل ره بدوا سخت وز یان آور تت یین شده ا ند و ل بر ا ساس
اطال عات ب تدي ن یاز به بازنگري دار ند ،ای جاد ه ماهعگ ون ظارت بر عمل كرد
ورسیدگ به درخواست رمییه هاي اسیان موضوع ماده ()7این آیین نامه وتتینین
م شاغل سخت وز یان آور در تاسی سات م ل وم هم مان عد نیروگاههاوپاالی شگاهها
و ...به عهده شورایتال حفاظت فع خواهد بود.
تب صره – مدیر عا مل سازمان تامین اجی ماع ونمای عده وز یر بهدا شت ،در مان
با حق راي درزمی عه رار هاي سخت وز یان آور ع ضو شورایتال
وآ موزش پز شك
حفاظت فع از تاری تصویب این آیین نامه خواهعد شد.

به معظور تشخیص وتطبیق مشاغل سخت وزیان آور رمییه اسنیان
ماده-7
از اعضاي زیردرهراسیان تشكیل میگردد:
 مدیررل رار واموراجیماع اسیان به ععوان رییس رمییه . متاون بهداشی دانشگاه علوم پزشك وخدمات بهداشی ،درمان دانشگاه .مدیررل تامین اجیماع اسیان
یك نفر بازرس رار با مترف اداره رل رار وامور اجیماع اسیان .
رار شعاس م سئول بهدا شت حر فه اي با متر ف مدیریت در مان تامین اجی ماع
اسیان
یننك نفننر رارشننعاس بهداشننت حرفننه اي بننا مترفنن متنناون بهداشننی
دانشگاه/دانشكده

میشنكل

تبصره -1
میباشد .

حضور نمایعده بیمه شده ورارفرما درجلسات بندون حنق راي بالمنانم

جلسات رمییه هاي اسیان دراداره رل رار وامنور اجیمناع تشنكیل
تبصره -2
نت
وباحضنور" " 5نفنر از اعضنا رسنمیت من یابند وتصنمیمات جلسنه بنا ارثرین
آراءحاضرین متیبر والزم االجرام باشد .
تبصره  -3دراسیانهای ره دانشكده علنو م پزشنك وخندمات بهداشنی درمنان
مسیقل وجود دارد در صورت طرح پرو نده هاي مرتبط با معطقه تحت پوشش،رارشعاس
م سئول بهدا شت حر فه اي متاو نت بهدا شی دان شكده مز بور  ،جایگزین رار شعاس
مسئول بهداشت حرفه اي متاونت بهداشی دانشگاه خواهد بود.
تبصره  – 4باتصویب رمییه اسیان دعوت از افراد صاحب نظنر واسناتید مربنوط
جهت شررت در جلسات بدون حق راي بالمانم م باشد .
وظایف رمییه هاي اسیان به شرح ذیل م باشد :
ماده -7
تت یین وتطب یق م شاغل سخت وز یان آور با مواد ا ین آ ئین نا مه وا عالم به
مرا جم ذ یربط وتو جه و یژه به بانوان شاغل م شمول م شاغل سخت و ز یان آور به
خصوص در دوران بارداري وشیر ده .
بیمنه
بررس وتشخیص مشاغل موضوع ماده (  ) 1این آئین نامه ره توسنط
شده  ،رارفر ما یا سایر مرا جم به ع عوان م شاغل سخت وز یان آور متر ف شده
واعالم نییجه به میقاض وسازمانهاي ذیربط .
برر س مواردي ره با ات خاذ تدابیر الزم حا لت سخت وز یان آوري شغل یا
م شاغل از بین رف یه ودر ز مره م شاغل عادي در آ مده ا ند وا عالم آن به مرا جم
ذ یربط به مع ظور حذف مزا یا وامی یاز و  ........ره به رار سخت وز یان آور
تتلق گرفیه است .
بررس وارائه پیشعهاد مشاغل جدید براي طرح در شوراي عال حفاظت فع
براي تتیین سخت وزیان آور بودن ویا نبودن آن .
اجراي سیاسیها ومصوبات شوراي عال حفاظت فع .
رارفرمایان رارگاهها مكلفعد با رمیینه موضنوع مناده (  ) 7اینن
تبصره -
آئین نامه همكاري ومدارك مورد نیاز را در اخییار آنان قرار دهعد .
وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشك مكلف است هر سناله حندود
ماده - 18
ت ماس شغل عوا مل بی ماریزا را به شورایتال حفا ظت ف ع ا عالم نما ید .
شورایتال مذرور مو ظف ا ست مرا تب را به رمی یه هاي ا سیان رار هاي سخت و
زیان آور جهت اجرا اعالم نماید .
در صورت تشخیص رمییه اسیان مبع بر قنرار گنرفین رنارا عنداد
ماده - 11
گروه ( الف ) و ( ب ) ماده (  ) 1این آئین نامه  ،رارفرما موظف اسنت نسنبت
نامین
ناز وتن
ند مجن
نا حن
نار تن
نان آوري رن
نخی وزین
نل سن
ناهش عوامن
نا رن
نذف ین
نه حن
بن
ا سیانداردهاي الزم مورد تائ ید مرا جم ذ یربط در مه لت م قرر ا قدام نما ید  .در

از بی ماري  ،از رار

غ یر ایع صورت هر گو نه عار ضه  ،حاد ثه وغرامی هاي نا ش
افیادگ وغیره بتهده رارفرما خواهد بود .
ماده  - 12عالوه بر رارهاي سخت وزیان آور مشخص شده طبق مصنوبات شنورایتال
حفاظت فع  ،موارد تائید شده توسط رمییه اسیان وموارد زیر نیز سخت وزیان
آور شعاخیه م شوند .
رار در ندامیگاهها وزندانها .
م شاغل ره م سیقیما در مرا رز روان در مان با بی ماران روا ن مرتبط
هسیعد .
خبر نگاري .
نحوه توال وتعاوب اشیغال در مشاغل سخت وزیان آور :
ماده - 13
ا یام ز یر چعان چه در فوا صل ا شیغال به رار هاي سخت وز یان آور وا قم شود ،
بتعوان سابقه اشیغال در رارهاي سخت وزیان آور محسوب میگردد .
الف ) تتطیالت هفیگ
تتطیالت رسم
ب )
ایام اسیفاده از مرخص اسیحقاق
ج )
ا یام ا سیفاده از مرخ ص با بت ازدواج یا فوت هم سر  ،پدر  ،مادر
د )
وفرزندان به مدت  3روز با دریافت دسیمزد در مورد مشموالن قانون رار .
ایام اسیفاده از مرخص اسیتالج یا اسیراحت پزشك اعم از ایعكه حقوق
ه )
ایام مزبور توسط رارفرما پرداخت شود ویا ایعكه بیمه شده از غرامت دسیمزد
ایام بیماري اسیفاده ررده باشد .
 -2ایام وموارد زیر چعانچه در فواصل اشیغال بیمه شده به رارهاي سخت وزیان
آور وا قم شود مو جب ذا یل شدن توال ا شیغال وي در رار هاي سخت وز یان آور
نم گردد.
ا لف ) ا یام خدمت وظی فه سربازي ( دوران ضرورت واحی یاط ) م شروط برایع كه
بی مه شده حدارثر دو ماه پس از پا یان خدمت به رار سابق خود برگ شیه و یا
ایع كه در رار دی گري ره سخت وز یان آور شعاخیه شده م شغول به رار شده با شد
وهمچعین ایام آماده به خدمت .
به محكوم یت وي ن گردد و یا
دوران توق یف بی مه شده در صورتیكه معی ه
ب )
ایع كه رار فر ما بر ا ساس تكل یف قانون ح قوق دوران مز بور را به بی مه شده
پرداخت نماید .
ج ) ا یام حا لت تتل یق ره به وا سطه ا یام قهر یه طبی ت و یا حوادث وم خاطرات
سیل  ،زلز له  ،ج عگ وآ تش سوزي ) ره خارج از اراده
اجی ماع ( مان عد :
رارفرما وبیمه شده بوده ودر نییجه آن رارگاه بطور موقت تتطیل میگردد .
ایام اسیفاده از مقرري بیمه بیكاري مشروط بر ایعكه بیمه شده قبل از
د )
ات مام و یا بالفا صله پس از ات مام دوره مز بور در م شاغل ره سخت وز یان آور
شعاخیه شده مشغول به رار شده یا طبق این آئین نامه بیواند بازنشسیه شود .
ه ) ایام خدمت در جبهه ره به تائید مراجم ذیصالح رسیده باشد .
و ) دوران ا سارت یا محكوم یت سیا س ره بی مه شده برا ساس آن بت عوان آزاده
شعاخیه شده باشد .
ز ) ایام بالتكلیف بیمه شده ره مسیعد به آراي صادره از سوي هیات هاي حل
اخیالف ویا سایر مراجم قانون معجر به پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد .
ح ) ا یام ا سیفاده از غرا مت د سیمزد ا یام بی ماري ره در فا صله ز مان
 1354/5/18تا  1357/4/1واقم شده باشد .
ط ) غیبت غیر موجه حدارثر به مدت  18روز در سال در مورد رارگاههناي مشنمول
قانون رار یا بر ا ساس م قررات ان ضباط  ،تخل فات و یا ا سیخدام مر بوط در
رارگاه هاي غ یر م شمول قانون رار ره مع جر به ا خراج  ،انف صال مو قت و یا دا ئم ن شده
باشد .

 -3ایام وموارد ذیل چعانچه در فواصل اشیغال بیمنه شنده بنه رارهناي سنخت
وز یان آور وا قم شود  ،توال ا شیغال او را از بین برده ومو جب ت عاوب ا شیغال
وي م گردد .
الف ) اسیفاده از مرخص بدون حقوق به هر معظور وتحت هر ععوان

اخراج  ،انفصال وباز خریدي
ب )
غیبت غیر موجه بیش از (  ) 18روز در هر سال در رارگاههاي مشمول رار
ج )
یا براساس مقررات انضباط  ،تخلفات ویا اسیخدام مربوط در رارگاههاي غیر
مشمول قانون رار ره معجر به اخراج  ،انفصال موقت ویا دائم شده باشد .
اشیغال در رارها ومشاغل عادي
د )
اشیغال در حرف ومشاغل آزاد
ه )
بیمه اخییاري
و )
بیكاري بدون دریافت مقرري بیكاري
ز )
سایر موارد مشابه
ح )
شرایط بانشسیگ در رارهاي سخت وزیان آور :
ماده - 14
سنال سنابق
بیمه شدگان ره حداقل  28سال سابقه رار میوال ینا 25
-1
رار می عاوب وپردا خت حق بی مه در رار هاي سخت وز یان آور را دارا با شعد ،
م توان عد درخوا ست بازنش سیگ از سازمان تامین اجی ماع
بدون شرط سع
نمایعد .
چعانچه رمیسیونهاي پزشك موضوع ماده (  ) 71قانون تامین اجیماع قبنل
-2
از ر سیدن بی مه شده شاغل در رار هاي سخت وز یان آور به سابقه م قرر در ب عد
(  ) 1فوق ،فرسایش جسم وروح وي را ناش از اشیغال به رارهاي سنخت وزینان
آور تشخیص وتائید نمایعد .
 -3این قبیل بیمه شدگان به صرف ارایه درخواست بازنشسیگ مجاز به ترك رنار
نبوده وم باید احراز شرایط واسیحقاق آنها جهت باز نشسیگ پیش از موعد در
ٌ از سوي سازمان تامین اجیماع به آنها ابالعغ شود
رارهاي سخت وزین آور رسما
وسپس ترك رار نمایعد .
 -4چعانچه بیمه شده شرایط اسیفاده از بازنشسیگ پنیش از موعند در رارهناي
سخت وز یان آور را ط بق ا ین آ ئین نا مه ا حراز ر عد  ،سازمان تامین اجی ماع
مكلف است نسبت به برقراري مسیمري وي از تاری ترك رار اقدام نماید .
 -5بیمه شدگان شاغل ره حداقل  28سنال مینوال ینا  25سنال میعناوب سنابقه
پردا خت حق بی مه در م شاغل سخت وز یان آور مر بوط به ق بل از تاری ت صویب
قانون را دا شیه با شعد و یا در آی عده شرایط مذرور را ا حراز نمای عد  ،م
توانعد درخواست بازنشسیگ خود را با رعایت بعد (  ) 3این ماده بنه سنازمان
تامین اجیماع تسلیم نمایعد .
چعانچه فرسایش جسم وروح ناش از اشیغال در رارهاي سخت وزیان
ماده - 15
آور در اثر عدم رعایت بعدهاي (  ) 1و (  ) 2جزء ( الف ) ماده واحده قنانون
یاد شده تشخیص داده شود  ،سازمان تامین اجیماع ضمن انجام تتهدات قانون
نسبت به بیمه شده  ،زیان وخسارات وارده را با توجه به مناده (  ) 99قنانون
تامین اجیماع از رارفرماي مربوط مطالبه ووصول خواهد نمود.
رارفرما مكلف است پس از احراز شرایط بازنشسیگ بیمه شده شناغل
ماده - 19
در رارگاه وي  ،طبق این آئین نامه متادل چهار درصند (  ) %4مینزان مسنیمري
برقراري بیمه شده نسبت به سعوات اشیغال او در مشاغل سخت وزیان آور را ره
توسط سازمان تامین اجیماع محاسبه ومطالبه میگردد به طور یكجا به سازمان
مزبور پرداخت نماید .
آثار محندودییها ومزایناي معندرج در قنانون بنراي منواردي رنه
ماده - 15
بازنشسیگ به موجب این آئین نامه ایجاد م شود معحصر به همان شغل در همان
رار گاه خاص بوده وقا بل ت سري وتت میم در دی گر شغلهاي م شابه در سایر
رارگاهها نم گردد .
ماده - 17

اجراي مقررات این آئین نامه تا پایان مدت برنامه سوم م

باشد .

فرم شماره یک

درخواست بررسی وتطبيق مشاغل بيمه شده درکارهای سخت وزیان آور

مشخصات بيمه شده :
نام خانوادگ
نام
محل صدور
شماره شعاسعامه
13
/
شهرسیان
نشان محل سکونت :اسیان
شهرسیان
آخرین محل اشیغال :اسیان

تاری

نام پدر

تو لد

شماره بیمه شده
کوچه
خیابان
کوچه
خیابان

/

تلفن
تلفن

ب)مشاغل مورد ادعای بيمه شده :
ردیف

نام شرکت /کارگاه

قسمت محل
اشتغال

فعاليت
کارگاه
محصول
توليدی

شغل مورد
ادعا
(طبق ليست
بيمه)

تاریخ
شروع
بکار

تاریخ
خاتمه
کار

شعب
پرداخت
حق بيمه

1
2
3
4
5
ج) شرح وظایف:

د) شرح دالیل ،مدارک ومستندات متقاضی مبنی برسخت وزیان آور بودن مشاغل (مستندات پيوست شود):

تاریخ ومحل امضاء بيمه شده
نظریه ومحل امضاءآخرین کارفرما:

تاریخ وشماره ثبت دراداره کار محل:

بازرس کار وکارشعاس بهداشت حرفه ای موضوع مناده  2آئنین نامنه اجرائن
ه– نظریه مورخه
مسیعد به مقررات وبر اساس نیایج حاصل از آالیعده سعج محیط کار ( مسیعدات پیوست شود )

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

مخال
ف

مواف
ق

کارشعاس بهداشت حرفه ای

الف

1
6
3
4
5
نام ونام خانوادگ

ب

نوع عامل یا عوامل
زیان آور بيز از
حد مجاز

عنوان
شغل

ميزان
ونحوه
استمرار

کارشناس بهداشت
حرفه ای

بازرس کار استان

بازرس

نام ونام خانوادگ
کار

محل امضاء
و )

رای مورخ

محل امضاء

کميته استانی موضوع ماده  8آئين منامه اجرائی مستند به دالیل ومدارک کافی (مستندات پيوست شود )

ردیف

مخال
ف

الف

مواف
ق

ب

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

ردیف

مواف
ق
مخال
ف

الف

ب

ردیف

الف

مواف
ق
مخال
ف

ب

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

مدیر کل کار وامور
اجتماعی

معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی

مدیر کل تامين
اجتماعی استان

بازرس کار استان

کارشناس مسئول بهداشت
حرفه ای مدیریت درمان
تامين اجتماعی استان

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام
خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

ردیف

مخال
ف

مواف
ق

الف

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

ب

کارشناس بهداشت حرفه ای
مدیریت درمان تامين
اجتماعی استان
نام ونام خانوادگی
امضاء

کارشناس مسئول بهداشت
حرفه ای استان

نکماینده سازمان صنایع
ومعادن استان

للایی
لله نهل
نتيجل
آراء

فرم شماره دو

درخواست بررسی وتطبيق مشاغل کارگاه از نظر سخت وزیان آور

الف) مشخصات کارفرما وکارگاه :
خانوادگی کارفر ما

نام و نام
کد پستی
لللتان
شهرسل
لللتان
لللانی :اسل
نشل
لللت :
لللوع فعاليل
نل
کوچه
خيابان
محصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول توليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدی :
شماره تلفن:
ب) مشاغل سخت وزیان آور مورد ادعای کارفرما در کارگاه.........................................:
عنوان شغل

ردیف

نام کار گاه

شرح شغل

کد کار گاه

شرح علل  ،دالیل ،مدارک ومستندات مبتنی برسخت وزیا ن آور ی شغل(مستندات پيوست شود)

1

6

3

4

5

نام و نام خانوادگی درخوا ست کن نده :
امضاء وتاریخ

م حل

سمت:

تاریخ وشماره ثبت در اداره کارمحل:

بازرس کار وکارشعاس بهداشت حرفه ای موضوع مناده
ج– نظریه مورخه
 2آئین نامه اجرائ مسیعد به مقررات وبر اساس نینایج حاصنل از آالیعنده سنعج محنیط کنار
( مسیعدات پیوست شود )

ردیف

مخا
لف

موا
فق

الف

ب

مخا
لف

موا
فق

ب

الف

عنوان شغل

نوع عامل یا عوامل
زیان آور بيز از حد
مجاز

ميزان ونحوه
استمرار

کارشناس بهداشت حرفه
ای

بازرس کار استان

1
6
3
4
5

نام ونام خانوادگ

نام ونام خانوادگ

کارشعاس بهداشت حرفه ای

بازرس

کار
محل امضاء
د )

رای مورخ

کميته استانی موضوع ماده  8آئين منامه اجرائی مستند به دالیل ومدارک کافی (مستندات پيوست شود )

محل امضاء

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

مدیر کل کار وامور اجتماعی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

مدیر کل تامين اجتماعی استان

بازرس کار استان

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
مدیریت درمان تامين اجتماعی
استان

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

ب

ردیف

مخالف

موافق

الف

نام ونام خانوادگی
امضاء

نام ونام خانوادگی
امضاء

ب

کارشناس بهداشت حرفه ای
مدیریت درمان تامين
اجتماعی استان
نام ونام خانوادگی
امضاء

کارشناس مسئول بهداشت حرفه
ای استان

نکماینده سازمان صنایع
ومعادن استان

نتيجه نهایی آراء

تقاضای اعتراض

به آراء کميته موضوع ماده  8آئين نامه اجرایی قانون اصالح تبصره ()6
الحاقی ماده ( )76قانون تامين اجتماعی

کارگر :
الللف) مشخصللات معتللرض :
نام پدر

کارفرمللا :
تاریخ تولد

نللام
سایر

شماره بيمه شده
نشانی آخرین محل اشتغال
استان
ردیف

فرم شماره چهار

نللام خللانوادگی
شماره شنا سنامه

:

تلفن
کميته بدوی

نام کارگاه

شغل مورد اعتراض (مطابق با شغل مندرج درفرم ایا ) 6

تاریخ خاتمه کار

تاریخ شروع کار

1
6
3
4
5

ب) شرح شغل یا مشاغل مورد اعتراض باذکر دالیل (مستندات پيوست شود):

سمت:

نام نام خانوادگی:
محل امضاء وتاریخ
تاریخ وشماره ثبت دراداره کار محل:

ج– نظریه مورخه کارشعاسان موضوع بعد  5دسیورالتمل مسیعد به مقررات وبر اساس نینایج حاصنل
( مسیعدات پیوست شود )
از آالیعده سعج محیط کار
عنوان شغلی

نوع عامل یا عوامل زیان
آور بيز از حد مجاز

بازرس کار استان

کارشناس بهداشت حرفه
ای

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

مخال
ف

مواف
ق

الف

ب

مخال
ف

مواف
ق

ب

الف

ردیف

ميزان
ونحوه
استمرار

کارشناس بهداشت حرفه ای
مدیریت تامين اجتماعی

نتيجه آرائ

1
6
3
4
نام ونام خانوادگ
بازرس کار
محل امضاء

نام ونام خانوادگ کارشعاس بهداشت حرفه ای
مدیریت درمان تامین اجیماع

نام ونام خانوادگ کارشعاس
بهداشت حرفه ای

محل امضاء

محل امضاء

دستورالعمل تكميل پرونده پزشكي شاغل
به مع ظور بد ست آوردن اطال عات بهع گام در مورد سالمت شاغلین درن یل به هدف
تامین ،ح فظ وارت قاءآن ،پرو نده پز شك شاغل درم قاطم ز مان مخی لف (ق بل از

ا سیخدام ،ادواري و اخیصا ص )م طابق با قوانین وبخ شعامه ها ي جاري وزارت
بهداشت ،درمان وآموزش پزشك انجام م پذیرد.
فصل اول :كليات
تكميل كننده فرم:
( جدول
مشخ صات فردي  ،سوابق شغل ( جدول ا لف) ،سوابق شخ ص
ا لف :
ب)ب عا به اظ هارات فرد متای عه شونده تو سط پزشك،رار شعاس یا راردان بهدا شت
حرفه اي ویا بهگر ،بهداشییار رار ،راردانهاي مرارز بهداشی درمان وبهورز
و سایر ا فرادي ره در صورت عدم ط دوره هاي آ موزش بهدا شت حر فه اي در
دان شگاههاي متیبرر شور ،دردوره هاي رو تاه مدت مورد تای ید در زمی عه ن حوه
تكمیل فرم متایعات رارگري وبهداشت حرفه اي آموزش الزم رادیده باشعد ،تكمیل
م گردد.
ن یایج متای عات بالیع ( جدول ج) ،ن یایج متای عات پارارلیعیك ( جدول
ب:
د) ره شامل ث بت اطال عات حا صل از متای عات ساده ،متای عات بالیع ون یایج
ا ست به ترت یب اولو یت تو سط ا فراد ذ یل ان جام م
آزمای شات پارارلیعیك
گیرد :
 -1پزشك میخصص طب رار
 -2پزشك داراي مدرك  MPHباگرایش بهداشت حرفه اي
 -3پزشك دوره دیده در زمیعه طب رنار وداراي گواهیعامنه متیبنر ونینز داراي
مشخصات معدرج در بخشعامه هاي جاري وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشك .
ج :عوا مل ز یان آور ره فرد متای عه شونده در مواج هه با آن قرار دارد و یا
داشیه است ( جدول ه)،نوع آزمایشات الزم برمبعاي نوع مواجهه فرد با عامل یا
عوامل زیان آور
( جدول و) ره ث بت اطال عات در هر دو مورد تو سط فارغ الیح صیالن م قاطم راردان
و باالتر بهدا شت حر فه اي ره درا مر بازد ید از وا حد تول یدي خدمات ره فرد
متایعه شونده در آن اشیغال دارد ،دخیل خهسیعد ،انجام م پذیرد .
نظریه نهای در خصوص ادامه رار شاغل (جدول ز):
د:
سیون اول (نظر یه پز شك رار )تو سط پز شك با مشخ صات م عدرج در ب عد ب فوق
الذرر تكمیل م گردد وسیون دوم (نظریه رارشعاس بهداشت حرفه اي )توسط فردي
با مشخصات معدرج در بعد ج فوق الذرر تكمیل م گردد.
مشخصات پزشك رار (جدول ح) توسط پزشك متایعه رععده تكمیل میگردد.
ه:
محل نگهداري فرمهاي تكميل شده :
پرونده هاي تكمیل شده محرمانه تلق گردیده ومسئولیت حفظ آن برعهده ،مسئول
تشكیالت بهداشت حرفه اي موجود درواحد تولیدي – خدمات وینا مرارنز بهداشنی
درمان متیبر خواهد بود وارائه مدارك به مراجم ذیربط بامسئولیت وي خواهد
بود .مطا بق با ماده  77قانون رار باز رسان بهداشت حرفه ایداراي رارت ویژه
بازر س بدون ا طالع قب ل در هرمو قم از شبانه روز م توان عد به پرو نده هاي
پز شك مراج ته ودر صورت لزوم از ت مام یا ق سمی از آن ها رونو شت حا صل
نمایعد .
محل نگهداري پرونده هاي پزشك تكمیل شده شاغل به شرح جدول زیر م باشد:

محل

شاغلين

نوع
كارگاه
خانگ

نوع پرونده

اعضناءیك خنانوار پرونده خانوار
هسیعد
روستا
اعضناءیك خنانوار پرونده رارگاه
نیسیعد
پرونده رارگاه
غیننننننر رمیر از 28نفر
خانگ
پرونده رارگاه
28تا47نفر

خانگ
شهر
غیرخانگ

پرونده رارگاه
58تا477نفر
پرونده رارگاه
588نفر وباالتر
اعضناءیك خنانوار پرونده خانوار
هسیعد
اعضناءیك خنانوار پرونده رارگاه
نیسیعد
پرونده رارگاه
رمیر از 58نفر
58تا477نفر
588نفر وباالتر

پرونده رارگاه
پرونده رارگاه

واحد بهداشتي محل
نگهداري پرونده
خانه بهداشت
خانه بهداشت
خانه بهداشت
مررننننز بهداشننننی
درمان روسیای
خانه بهداشت رارگري
مررز بهداشت رار
مررننننز بهداشننننی
درمان شهري
مررننننز بهداشننننی
درمان شهري
مررننننز بهداشننننی
درمان شهري
خانه بهداشت رارگري
مررز بهداشت رار

* نكات عمده مورد توجه:
 -1فرم مذروربراي ث بت اطال عات حا صل از ان جام متای عات رارگري در سه نو بت
میوال تعظیم گردیده است .
 -2اگر فرد پس از نوبت اول یا نوبت دوم محل رار خنود را تغیینر داده و بنه
واحد تولیدي –خدمات جدیدي معیقل گردد بنراي وي پروننده جدیندي تشنكیل من
گردد.
 -3در صورت انیقال فردبه واحد تولیدي خدمات جدید با نظارت و اطالع متاوننت
بهدا شی دان شگاه /دان شكده ز یر بط در صورتیكه پرو نده در رارخا نه نگ هداري
م شودرلیه سوابق به رارخا نه جد ید ودر غ یر ا ین صورت به مر رز بهدا شی در
مان مربوطه معیقل میشود.
 -4در صورت تكمیل پرونده پزشك شاغل توسط شر ریهاي خصوص ارائه دهعنده خند
مات طب رار و شر رت هاي ت تاون بهدا شت رار  ،رار فر ما مو ظف ا ست م قدمات
بازد ید ف ع رار شعاس بهدا شت حر فه اي از ای سیگاههاي رار را فراهم نما ید تا
تكم یل جدول (ه)و جدول (و)و سیون دوم جدول (ز) با م سیعدات ودال یل واق ت
انجام گیرد.
 -5اظهار نظر در خصوص ادامه رار شاغل بایسی پس از مشاورت پزشك و رارشنعاس
بهداشت حرفه اي مربوطه ثبت و اعالم گردد.
فصل دوم :نحوه تكميل فرم پرونده پزشكي شاغل
الف :اطالعات عمومي
 -1فرم مذرور براي تطابق با ماده  72قانون رار تحت ععوان پروننده پزشنك
شاغل نامگذاري شده است
 -2شرح جدول بدون ععوان در باالي صفحه:
سه سیون مقا بل آن  ،هر یك از سیون ها مرتبط با ی ك از
نوع معای نات:
نوبیهاي متایعه شاغل م باشد .و بسیگ به هدف متایعه یك از انواع متایعات
((قبل از اسیخدام))و ((ادواري)) ((،اخیصاص )) در سیون مربوطه ثبت م گردد.

نو بت :مع ظور دف ته ا ن جام متای عه ا ست ره با ید بر ا ساس نو بت متای عه ره مثالٌ
اگر بار اول است عدد ،1اگر بار سوم است عدد  ،3اگر بنار پنعجم اسنت عندد 5
و .....ذرر شود.
تاریخ :تاری

مراجته فرد براي تكمیل پرونده در سیون مر بو طه ذرر میشود.

شماره استخدامي شاغل :بسیگ به ضوابط محل رار بر اساس شماره پرسعل
رار گزیع  ،شماره ا سیخدام  ،شماره رارگري و  ...ره پرو نده پر سعل
شماره در رار گزیع واحد تولیدي – خدمات بایگان م گردد ،ذرر شود.

،شماره
ت حت آن

شماره پرو نده :ه مان شماره پرو نده اي ا ست ره در طب قه ب عدي  ،ضبط و بای گان
پرونده پزشك شاغلین مورد اسیفاده قرار دارد.
مثال
اخیصاص
ادواري
قبل از اسیخدام
نوع متایعات
دوم
اول
نوبت
تاری
شماره اسیخدام

57/3/1
شاغل

شماره پرونده پزشك

78/3/1
817-123
/812ت

جدول نشان م دهد :تا تاری  78/3/1دومین بار است ره فرد در فرایعد
متایعات رارگري قرار گرفیه و اولین بار یكسال قبل از آن ()57/3/1همزمان با
شروع بكار وي در رار خانه بوده ره متایعه قبل از اسیخدام در مورد وي
انجام شده است  .نوع متایعه در بار دوم  ،ادواري بوده است .شماره پرسعل
فرد در رار گزیع رار خانه 817-123
است و شماره پرونده پزشك وي در مررز بهداشت رار /812ت م باشند .فنرم
مذرور در نوبت بتدي مثالٌ در سال  71نیز قابل بهره برداري براي ثبنت اطالعنات
جدید است .
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مشخصات فردي شامل:

* نام ونام خانوادگي :ره بر اساس شعاسعمامه فرد تكمیل م

گردد .

* جنس :به تفریق زن و مرد عالمت زده میشود.
* سال تولد :سال تولد بر مبعاي شعاسعامه ثبت م

گردد.

* وضعيت تاهل :بصورت(مجرد)یا (میاهل)یا(مطلقه)ذرر شود.
* تعداد اوالد :بر اساس اظهارات متایعه شونده تتداد فرزندان ذرر م

شود.

* وضعيت نظام وظيفه  :اگر خدمت سربازي انجام داده در محل مربوطه عالمت زده
می شود و م حل خدمت وي ذ رر شود مثالٌآ شپز خا نه،تو پخا نه ....،و ا گر خدمت
سربازي انجام نداده است با توجه به نوع متافیت یك از قسمیهاي متافیت غیر
پز شك یا متاف یت پز شك عال مت زده می شود و چعان چه متاف یت پز شك ا ست ع لت
متافیت ذرر میشود مثالٌ صاف (رف پا)
* آخرین مدرك تحصيلي :معظور آخرین مدرك تحصیل است ره فرد دارا م باشد.
* مشخ صات وا حد تول یدي -خدمات ره فرد در حال حا ضردر آن ا شیغال به رار
دارد به شرح ذیل تكمیل م گردد:
 نام كارگاه /كارخانه :معظور نام است ره واحد تولیدي -خدمات به آن شهرتدارد.

 نام كارفرما :نام مالك اصل واحد تولیدي – خدمات ذرر م شود و در صنورتداشین چعد مالك ،مالك اصل ره بیشیرین سهم را دارا است ذررمیشود و اگر رار
خانه دولی یا تحت پوشش است نام مدیر عامل ذرر شود.
 نوع كارگاه :خانگ یا غیر خانگ بودن واحد تولیندي – خندماتتتاریف فرم بازدید رار گاه ثبت م شود.
 مح صول ا صلي كار خا نه  :چعان چه رار خا نه داراي چ عد تول ید مخی لف ا ست ،اصل ترین محصول آن ذرر شود
بنر مبعناي

 -آدرس كار خانه – نمابر—تلفن در قسمت مر بوطه ثبت م

شود.

 -1جدول الف :سوابق شغلي:
جدول مذرور در دو رد یف ا صل م شاغل فت ل و م شاغل قب ل تع ظیم شده ا ست  .در
نوبت اول متایعه ضمن ثبت مشخصات شغل مشاغل ره فرد در واحد تولیدي – خدمات
مورد ن ظر دارد( حدارثر در دو رد یف یت ع دو فتال یت همز مان ع مده فرد در رار
خا نه ذ رر م شود)م شاغل قب ل ( حد ار ثر در چ هار رد یف یت ع در چ هار فتال یت
عمده فرد را ره م تواند در سالهاي مخیلف باشد ذرر م شود)نیز ذرر م شود
 ،ا ما در نو بت دوم در حقی قت شغل فت ل ره در نو بت اول ث بت شده در ز مره
م شاغل قب ل قرار م گ یرد و پس ن یازي به ث بت شغل قب ل نی ست  .همچ عین در
نو بت دوم در حقی قت شغل فت ل ره در نو بت اول و دوم ث بت شده بت عوان م شاغل
قبل فرد مورد متایعه قلمدا دمیشود  .پس در نوبیهاي دوم وسوم نیازي به ثبت
مشاغل قبل نیست .
* سیونهاي جدول شامل:
 ع نوان /سمت :ع عوان یا سمت شغلم شود.

ره فرد ت حت آن ع عوان در ا سیخدام ا ست ذ رر

 كار محوله :ممكن است با ععوان یا سمت شغل یكسان باشد اما در صورتفرد درشغل بغیر از سمت خود فتالیت م نماید ،رار محوله ذرر رم شود.

ره

 شيفت كار :بر اساس ساعات رار فرد بصورت روز رار ،عصر رار ،شب رار ،نوبترار ثبت م گردد.
 عوا مل ع مده ز یان آور(متو سط ساعات مواج هه روزا نه) :از فرد متای عه شوندهسئوال شود:
در شغل ره ذ رر ررد ید با چه عوامل ره به سالمی ز یان بر سانعد سر و رار
داشیه اید ؟ ضمن ثبت عامل را ره نام میبرد،بال فاصله از وي سئوال شودبطور
میوسط چعد ساعت در روز در مواجهه با آن بوده اید ؟ و پاس در یافت شده را
داخل پرانیز در جلوي عامل زیان آور ثبت م نمایید.
بتعوان مثال :سر و صدا ( 7ساعت)،بخار تیعر( 1ساعت)
ترك رار

 تاریخ اشتغال :به ماه و سال زمان شروع رار در رار محوله و تاریمحوله ذرر شود.
 ع لت تغي ير شغل  :در مواردي ره شغل تغی یر داده شده ا ست ،ع لت تغی یر شغلبطننور خالصننه ذررمنن شننود مننثالٌ(پننایین بننودن دسننیمزد)(رننار سننخت)(انحننالل
شررت)(اخراج)و.....
توجه :به دلیل اهمیت موضوع برخ عوامل بطور اخیصاص از فرد متایعه شونده
پرسش نموده و در صورت مواجهه با عامل مورد نظر در محل مربوطه عالمت زده م
شننود  .ایننن عوامننل شننامل سننر وصنندا ،آزبسننت،گرد وغبننار ،حاللهننا ،سننرب،
آرسعیك،سیلیس م باشد.
 چعان چه فرد در حال حا ضر بغ یر از رار در رار خا نه در شغل دی گري ن یزفتال یت دارد در ز یر جدول هاي م حل مربو طه با ذ رر مدت ا شیغال به سال ذ رر
شود مثالٌ رانعدگ در سطح شهر(4سال)
-3جدول ب :سوابق شخصي:

جدول مذروربا  22سئوال تعظیم گردیده ره پس از طرح سئوال بر اسناس اظهنارات
فرد متای عه شونده میعا سب با پا س دریا فت شده ی ك از سیونهاي ب ل یا خ یر
عال مت زده م شود  .الزم به ذ رر ا ست هر یك از سیونهاي (ب ل )و (خ یر) به سه
سیون تقسیم شده ره هر سیون مرتبط با یك از نوبیهاي متایعه است.
توجه :در صورت دریافت پاس (بل ) براي هر یك از سئواالت در زیر جدول در قسمت
مر بو طه با ث بت شماره سئوال با پر سش چرا ،ر ،چگو نه،رجا....،ن سبت به ا خذ
پاس و ثبت آن اقدام شود.

وزارت بهداشت درمان
وآموزش پزشکی
مرکز سالمت محيط وکار
پرونده پزشکی شاغل

وع معاینات
نوبت
تاریخ
شماره استخدامی
شاغل
شماره پرونده

محل الصاق
عکس

دانشگاه /دانشکده
علوم پزشکی وخدمات
بهداشتی درمانی .....
معاونت بهداشتی

سال تولد  ............وضتیت تاهل  ..........تتداد
مرد
نام ونام خانوادگ  .................:جعس  :زن
رسنننیه
وضنننتیت نظنننام وظیفنننه  :انجنننام داده .............................
اوالد ................
علننت متافیننت  ............آخننرین منندرک
متافیننت پزشننک
خنندمت  .........متافیننت غیننر پزشننک
ننننام کارگننناه  /کارخاننننه  ................ننننام کارفرمنننا  ..... .........ننننوع
تحصنننیل ..........
آدرس کنننار خاننننه – تلفنننن –
کارگننناه  ..............محصنننول اصنننل کارخاننننه ..........
تحت پوشش مرکز بهداشت ........................
نمابر .................................

الف – سوابق
شغلی
نوبت
مشاغل
فتل

ععوان /
سمت

کار
محوله

شیفت
کار

عوامل عمده زیان آور
(میوسط ساعات مواجهه
روزانه)

تاری
اشیغال
از

علت
تغییر
شغل

تا

اول
دوم
سوم

مشاغل
قبل

اول

گرد وغ بار

حالل ها

سرب

آزب ست
آ یا تا ک عون در مواج هه با سر و صدا
بوده اید
جیوه
سیلیس
آرسعیک
چعانچه در زمان تکمیل فرم در بیش از دوشغل اشیغال دارد باذکر نوبت متایعه ععاوین (مدت اشیغال به سال ) ذکر شود.
. ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ب  -سوابق شخصی
براساس پاس
ردیف
تکمیل گردد
آیا سابقه بیماری
1
خاص دارید
آیا عالئم بیماری شما
2
در محیط کار تشدید
میشود
آیا همکاران عالئم
3
مشابه شما در محیط
کار دارند
آیا به ماده خاص
4
حساسیت دارید
آیا بیماری شما در
5
تتطیالت بهیر میشود
آیا متایعه بدو
9
اسیخدام انجام داده
اید
شاغل

خیر

بل

ردیف
12
13

شاغل

براساس پاس
تکمیل گردد
آیا سابقه سرطان در
فامیل دارید
آیا سابقه مرده زای
یا نازای دارید

14

آیا سابقه مصرف
دارویخاص دارید

15

آیاسیگار میکشید

19

آیا عموما در محیط
کار سیگار میکشید
آیا از کار فتل خود
راض هسیید

5

آیا تاکعون
آزمایش خاص
انجام داده ایئد

17

7

آیا عادت یا
سرگرم خاص
دارید
آیا سابقه
بیماری ارث در
خانواده داریر
آیا سابقه تزریق
خون دارید

17

آیا سابقه غیبت
از کار به علت
بیماری بیش از 3
روز دارید
آیا تا کعون به
حادثه شغلیدچار
شده اید
آیا معزل شما در
مجاورت مر کز
صعتی قرار دارد
آیا سابقه مترف
به کمیسین پزشک
دارید
آیا نکیه فراموش
شده ای جهت ثبت
وجود دارد

7
18

15

28
21

آیا سابقه عمل
جراح دارید

11

22

خیر

بل

توجه  :در صورت نياز به توضيحات اضافی دیگر باذکر شماره سوال این قسمت را تکميل
فرمائيد .............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.............................

B.G/RH

ESR

Chol
HDL

Plat

Creat

Eos

BUN

Lym

TG

Poly

FBS

WBC

Bact

WBC

MCH

MCHC

RBC

GLU

MCV

Prot

HCT

S.Gr

Hb

Color

R.B.C

تاریخ
آزمایز
C.B
.C
C.B
.C
C.B
.C

تاریخ آزمایز

LDL

U.A
U.A
U.A
Others

HBSAG

C.T.SCAN

P.P.D

E.C.G

LFT

Metals

O&P

Occult blood

تاریخ آزمایز

دید بدون عينک

سایر موارد

راست

نتيجه
7888

9888

4888

دید با عينک
راست

چپ

دید رنگی
چپ

راست

گوش راست

گوش چپ

هرتز

هرتز
2888

3888

588

1888

7888

9888

4888

3888

ميدان بينایی
چپ

تاریخ آزمایز
1888

2888

فرکانس
P.T.A

588

P.T.A
P.T.A
نتيجه

Others

Decub

L.a.t

AP

Others

FEVI/ FVC

ّ FEVI

FVC

تاریخ آزمایز
C.X.R
C.X.R
C.X.R

نتيجه

تاریخ آزمایز
P.F.T
P.F.T
P.F.T

نتيجه

در صورت در خواست نسبت به قيد نوع تست اقدام
نمائيد .

تاریخ سایر تستهای مورد
نياز

ه  -نظریه کارشناس بهداشت حرفه ای در مورد عوامل زیان آور که شاغل در مواجهه با آن قرار داشته است
تاری
عوامل
عوامل بیولوژیک
عوامل شیمیای
عوامل
نام و
نوبت
وامضاء
ارگونومیک
(مدت مواجهه
(مدت مواجهه
فیزیک
نام
(مدت مواجهه
روزانه )
روزانه )
(مدت
خانوادگ
روزانه )
مواجهه
مشاغل
روزانه )
فتل
اول
دوم
سوم
مشاغل
قبل

اول

و – پایز شاخصهای بيولو یک تماس ،پيشنهادی :
ساعت انجام
نوع آزمایش

تاری

انجام

نیایج

ز :نظریه نهایی در خصوص ادامه کار شاغل :
نظریه پزشک کار :
اشیغال بکار فتل یا بکار پیشعهاد شدهنوبت
بالمانم است
 بدلیل عارضه  /بیماری ...........نباید در محیط  ........اشیغال داشیه
باشد
 مترف به شورای پزشک مییواند بصورت مشروط به کار فتلذکر شروط :
ادامه دهد
.....................................
.....................................
....................................
.....................................
.....................................
....................................
اشیغال بکار فتل یا بکار پیشعهاد شده نوبتنوبت
بالمانم است
 بدلیل عارضه  /بیماری ...........نوبت
نباید در محیط  ........اشیغال داشیه
باشد
 مترف به شورای پزشک مییواند بصورت مشروط به کار فتلذکر
ادامه دهد
شروط ................................
.....................................
..............................
.....................................
.....................................
....................................
اشیغال بکار فتل یا بکار پیشعهاد شده در صورت مترف به شورا یا کمیسیون پزشک خاص نیایج بانوبت
ذکر تاری ثبت گردد
بالمانم است
....................................................
 بدلیل عارضه  /بیماری ...............................................................
نباید در محیط  ........اشیغال داشیه
....................................................
باشد
....................................................
 مترف به شورای پزشک....................................................
 مییواند بصورت مشروط به کار فتل....................................................
ذکر
ادامه دهد
شروط .................................................... ................................
.................................................... .....................................
........................................... ..... .....................................
.................... ................
.....................................
.............................
ح  -مشخصات پزشک کار :
ط  -مشخصات ارجاع به مراکز تخصصی یا شخيصی
تاری
شماره
محل
علت
مهر  -امضاء
نام ومحل
تاری
شماره
نام و
ردی
متایعه
برگ
ارجاع
ارجاع
ثابت
باز
نظام
نام
ف
– تاری
بتدی
ارجاع
اشیغال
آموزی
پزشک
خانوادگ
نظریه کارشناس بهداشت حرفه ای
باتوجه به نظریه اعالم شده از طرف
پزشک  /شورای پزشک شغل پیشعهادی
شامل :
نوبت

محل ثابت اشتغال شاغل در کارخانه
شرکت خصوصی
بهداشتی درمانی

:

تمام وقت
تعاونی

پاره وقت

تامين اجتماعی

امضاء

مرکز

دستور العمل تكميل كارت تندرستي شاغل
ا ین رارت ج هت مراج تات بین متای عات غر بالگري و بدو ا سیخدام در ن ظر
گرفیه شده است و الزم است توسط پزشك مسئولمتایعات پزشك رامل گردداین رارت
با ید به صورت جداگا نه در م حل رار شاغل نگ هداري گردد بدیه ا ست بدلیل هر
گونه مراجته ره جعبه پزشك دارد بلید نسبت به تكمیل این رارت اقدام نمود.
نكیه( :)1در صورت عدم اسیقرار پزشك تمام وقت الزم است رلیه پزشكان در صنورت
ان جام متای عات ع موم یا خاص بین متای عات غر بالگري ن سبت به تكم یل فرم
اقدام نمایعد.
( : )2درزصورت مراجته به پزشك آزاد ویا بخش خصوصن ،رنارگزار بهداشنی بنه
(بهدا شییار رار،بهگر،راردان،رار شعاس)مو ظف به تكم یل رارت تعدر سی ا ست
بدیه است درصورت عدم توانمعدي الزم است فیورپ نس پزشك فرد دراین قسمت
ثبت گردد.
( :)3پزشك صالحیت دار موظف به توجه به رارت تعدرسی شناغل در بنین متایعنات
غر بالگري بوده والزم ا ست درهع گام متای عات غر بالگري ن سبت به تكم یل اطال عات
رارت اقدام وروند سالمت شاغل رامورد مداقه قرار دهد.
نحوه تكميل :
نام ونام خانوادگي :معظور نام ونام خانوادگ
محل كار  :معظور واحد اشیغال فرد م

شاغل است

باشد بطور مثال واحد نجاري .

شغل  :مع ظور شغل مو ظف فرد در م حیط رار ره بی شیرین ساعت رار ررد در م حیط
رار را به خود اخیصاص میدهد بطور مثال:رنده رش .
شماره پرسنلي ودفترچه بيمه  :شماره پرسعل همان شماره رارگزیع ویا شماره
شعاسای فرد شاغل در محیط رار است ره باید درقسمت باالي نقطه چین ثبت گردد
+در زیر قسمت نقطه چین شماره دفیر چه بیمه شاغل ثبت م گردد.
تاریخ :معظور تاری مراجته فرد شاغل است بطور مثال 71/5/2ره به صورت عنددي
رامل میگردد .علت مراجته مییواند به صورت شكایت اصل مثال دل درد یا سرفه
تعگ نفس ویا متایعات دوره اي ثبت گردد.
معای نات وت شخيص پز شم  :در مواردي غ یر از موارد متای عات غر بالگري الزم ا ست
پزشكان نسبت به ثبت نیایج متایعه ارگانهاي هدف وتشخیص خود اقدام نموده در
ط متایعات غربالگري به ذرر رلمه دوره اي عموم ویا درصورت اخیصاص بودن
متایعه دوره اي اخیصاص اقدام نمایعد.
آزمایشات مورد نياز  :در صورت نیاز به هرگونه آزمایش الزم است نوع آزمایش
ذ رر گردد در صورت مراج ته به ب خش خصو ص ودر د سیرس ن بودن رارگزار بهدا شی
رارفر ما مو ظف به ال صاق ر پ آزمای شات مورد در خوا ست بوده و رارگر الزم ا ست
از طر یق ا مور ادار یي یا پر سعل م حل رار خود ج هت ال صاق پارارلیع یك مورد
ن یاز ا قدام نما ید  .در ط دوران متای عات غر بالگري الزم ا ست آزمای شات در
خوا سی تو سط پز شك در ا ین سمت ذ رر گردد .در صورت عدم ن یاز راف ا ست رل مه
ندارد ثبت گردد.
نام خانوادگي پز شم  :الزم ا ست نام پز شك ویز یت رع عده در ا ین ق سمت ث بت و یا
مم هور به م هر ن ظام پز شك گردد در صورت مراج ته شاغل به ب خش خصو ص ال صاق
رپ نسخه ویا ثبت نام پزشك رفایت میعماید
مالح ضات  :پز شك م سئول در صورت دا شین هرگو نه ن ظر الزم ا ست ن سبت به ث بت
نظر یات خود به صورت خوا نا وخال صه ا قدام نما ید .در صورت مراج ته به ب خش
خصوص تكمیل این قسمت الزم نیست.

کارت تندرستی شاغل

ننننننام وننننننام خنننننانوادگ  ................محنننننل کنننننار ....................
شننننغل  .................شننننماره پرسننننعل  .............شننننماره دفیننننر چننننه
بیمه ....................
مالحظات
نام و نام
آزمایشات
متایعات وتشخیص
علت
تاری
خانوادگ پزشک
مورد نیاز
پزشک
مراجته

منابع ومؤاخذ
 -1قشقای  ،محمد حسین  :قوانین ومقررات بازنشسیگ
 ،چاپ اول  ،انیشارات مذارره 1371
 -2نوبخت  ،شهریار  :قانون رار  ،چاپ اول  ،انیشارات خوشه 1397
 -3امین  ،محمد  :قانون تامین اجیماع  ،چاپ اول  ،انیشارات خورشید 1351
 -4وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشك  ،مررز سالمت محیط ورار  :آئین نامه ها
ودسیورالتملهاي مصوب سالهاي  1353ال 1374
 -5مررز سالمت محیط ورار  :طرحها وبرنامه هاي اجرائ ابالغ شده به دانشگاهها
ودانشكده هاي علوم پزشك سراسر رشور سالهاي  1352لغایت 1374
درمشاغل سخت وزیان آور

قانون
نظام صنفی
فرد صنفي كيست ؟
واحد صنفي چيست ؟
صنوف توليدي كدامند
؟
وظایف افراد
صنفي
وظایف اتحادیه
هاي صنفي
وظایف واختيارات مجمع امور صنفي

ماده  -2فرد صعف  :شخص حقیق یا حقنوق کنه در یکن از فتالییهنای
صعف ا عم از تول ید  ،ت بدیل  ،خر ید و فروش  ،توز یم وان جام خدمات بدن یا
ف کری سرمایه گذاری ن موده وبت عوان پی شه ور و صاحب حر فه وم شاغل آزاد  ،خواه
شخصایا با مباشرت دیگران محل کسب دایر ویا وسیله کسب فراهم کعد وتمام یا
ق سمی از کاال و یا محصول ویا خدمات را مسیقیمابه مصرف کععده عرضه نماید ،
فرد صعف شعاخیه م شود .
ماده  -3واحد صعف  :واحدهای اقیصادی ویا خدمات که فتالینت آنهنا در محنل
ثابت یا وسیله سیار باشد وتوسط فرد یا افراد صعف به اخذ پروانه کسب ویا
پروانه اشیغال دایر شده باشد  ،واحد صعف شعاخیه م شود .
تبصره ماده  -4صعوف تولیدی  :آن دسیه از صعوف که فتالیت وخالقیت های آنهنا
مواد گ شیه ومعح صرا تول یدات خود را
مع جر به تغی یر فیزی ک و یا شیمیای
م سیقیم و یا غ یر م سیقیم در اخی یار م صرف کع عده قرار م ده عد  ،صعف تول یدی
م شود .
نامیده
ماده  – 14افراد صعف مکلفعد مقررات صعف  ،همچعین قوانین ومقنررات مربنوط
به کار وبی مه های اجی ماع ود سیورالتملهای مر بوط به نرخ ها وقیمی ها وا مور
بهدا شی وایم ع وانی ظام وحفا ظت فع وزی بائ ود سیورات را که ط بق قوانین
وم قررات از طرف مج مم صعف اتحاد یه های مر بوط داده م شود رعا یت وا جرا
کععد .
تبصره ماده  – 15اتحادیه های صعف مکلفعد قبل از صدور پروانه کسب به معظور
رعایت قوانین ومقررات کیبا از شهرداری وسازمانهای مربوط به ترافیک  ،بیمه
 ،مال یات و عوارض و سایر ارگان های ذ یربط ا سیتالم و پس از ک سب ن ظر ن سبت به
صدور پروانه کسب واحد صعف اقدام نمایعد .
کلیه دسیگاههای مذکور موظفعد حداکثر ظرف مدت  15روز اداری از تاری دریافت
ا سیتالم ن ظر خود راا عالم نمای عد  ،درغ یر ایع صورت اتحاد یه م جاز به صدور
پروانه کسب خواهد بود .
ماده  – 22در هر معطقه شهری که واحد صعف با فتالییهای شنغل مشنابه وجنود
داشیه باشد افراد صعف به معظور حفظ وحمایت از حقوق صعف وپیشرفت اقیصاد
شهری به رعا یت قانون کار م بادرت به ت شکیل یک اتحاد یه معط قه ای صعف
م نمایعد .
بند  7ماده  – 55وظایف واختيارات مجمع امور صنفی
ن ظارت در ا جرای م قررات ف ع  ،بهدا شی  ،ایم ع  ،ح فاظی  ،بی مه گذاری
و سایر م قررات  ،هم کاری با مامورین مر بوط به شرایط وا حدهای صعف که از
طرف مقا مات صالح و ضم م شود وهمچ عین هم کاری با مامورین مر بوط در ا جرای
مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها درهرموقم که از طرف مجمم امور صعف که
م گردد وا فراد صعف ترتی بات برای رعا یت بهدا شت ،
تت یین وا بالغ
ایمع ویا زیبای محل کسب مواجه م شوند  ،م توانعد با جلب موافقت مجمم
امور صعف مربوط با هزیعه خوداقدام الزم را به عمل آورند .

قانون
تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت
ماده  94قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ئين نامه اجرائي بند (ن) تبصره ( )11قانون
بودجه سال  1381كل كشور
دستورالعمل اجرائي آئين نامه ماده 94قانون بخشي
از مقررات مالي دولت

ماده  - 74رلیه رارخانجات دولی وبخش خصوص موظفعدبراسناس ضنوابط معندرج
درقانون رارمصوب 1397/7/27مجمم تشخیص مصنلحت نظنام نسنبت بنه ایجناد مرارنز
مراقبی هاي بهدا شی درم حیط رار م طابق آ ئین نا مه پی شعهادي وزارتخا نه هاي
بهداشت ،درمان وآموزش پزشك ورارواموراجیماع تهیه وبه تصویب هیات وزیران
خواهدرسید.حداقل ()% 8.5ازسنودخالص سنال قبنل خودرابانظنارت وزارت بهداشنت
،در مان وآ موزش پز شك براي آ موزش وا جراي گ سیرش ضوابط بهدا شت ودر مان به
م صرف بر ساند  .رل هزی عه هائ ره به مو جب ا ین ماده صورت م گیردجزءهزی عه
هاي قا بل ق بول مال یات رارخان جات مذرورتلق وازدرآ مد م شمول مال یات ر سر
خواهد شد.
هيات وزیران درجلسه ملورخ1381/3/66بنلا بله پيشلنهاد وزارت بهداشلت ،درملان
وآموزش پزشكي وکار وامور اجتملاعی  ،موضلوع نامله شلماره  115 / 39673ملورخ
 1381/3/11سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ملاده (  ) 94قلانون
تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت – مصلوب  – 1381آئلين نامله اجرائلی ملاده
یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:
"آیين نامه اجرایي ماده

( ) 94قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت"

ماده -1هررارگناه ویارارخاننه خصوصن ینادولی من
ره داراي م جوز ازوزارت بهدا شت ،در
سایرموءس سات
ازا ین پس درا ین آ ئین نا مه وزارت بهدا شت نام یده
بهدا شت حر فه اي ومراقبی هاي بهدا شی در مان تتر یف
رامطابق بااسیانداردهاوضوابط مربوط تاءمین نماید .

تواندخودراسناویاازطریق
مان وآ موزش پز شك ( ره
م شود ) ه سیعد  ،خدمات
شده تو سط وزارت بهدا شت

ماده  -2اقدامات ره هزیعه هاي آنها مشمول بعد (ن)تبصره18قانون بودجه سنال
1378رل رشور م باشد.
عبارتعداز:
هزی عه هاي مر بوط به آ موزش و باز آ موزي درع لوم بهدا شی ا عم از
وفردي ،
بهداشت حرفه اي،بهداشت محیط ،بهداشت موادغذای ،بهداشت عموم
بهدا شت خانواده ،م بارزه با بیماریها،بهدا شت د هان ود ندان براي رارفرما یان
،رارگران ،راررعان ورارآموزان مطابق باضوابط وزارت بهداشت .
هزی عه هاي مر بوط به متای عات بالیع و پارارلیعیك (ق بل از ا سیخدام
،دوره اي ،اخیصاص وتكمیل فرم متایعات رارگري مصوب وزارت بهداشت).
هزی عه هاي مر بوط به گ سیرش وارت قاي ضوابط ا سیانداردها و خدمات
بهدا شی در مان درمرا رز ای جاد شده دررارگاههاورارخان جات از قب یل ای سیگاه
بهگر ،خانه بهداشت رارگري ومررز بهداشت رار.
هزی عه
()75وتبصره
تو سط وزارت
رار ورارگر

ره برا ساس ماده
هاي مر بوط به ا جراي ضوابط ود سیورالتملهای
( )1ماده ( )79قانون رنار جمهنوري اسنالم اینران – مصنوب -1397
بهدا شت به مع ظور ج لوگیري ازبیماری هاي حر فه اي  ،تامین بهدا شت
ومحیط رارصادر م شود.

هزی عه هاي مر بوط به ته یه و سایل وتجه یزات و مواد م صرف و به رارگیري
نیرو هاي بهدا شت حر فه اي وپز شك براي ان جام رمك هاي اول یه درو قوع حوادث
و سوانح درم حیط رار،ارز یاب عوامنل ز یان آورنا ش از م حیط رار،اجراي
متایعات رارگري وتشخیص زودرس بیماریها ودرمان سر پای بیماران .
هزی عه هاي مر بوط به ا ندازه گ یري عوا مل ز یان آور بی ما ر یزا ،طرا ح
واجراي برنامه هاي راهش ورعیرل عوامل زیان آوردرمحیط رار.
 هزی عه هاي مر بوط به ایجادوبه سازي ت سهیالت بهدا شی به مع ظور تطب یقشرایط مو جود با آ یین نا مه تاسی سات رار گاه از ن ظر بهدا شت بر ا ساس
ماده ()159قانون رار جمهوري اسالم ایران .

 هزی عه هاي مر بوط به ته یه  ،تدوین ،طرا ح و چاپ وتكث یر جزوات وپو سیردرزمیعه هاي بهداشی بخصوص بهداشت حرفه اي .
به معظور رسر هزیعه هاي بهداشی ،درمان انجام شده از درآمد
ماده -3
مشمول مالیات ،رارگاههاورارخانجات رارفرمایان موظفعد صورت هزیعه برمبعاي
مدارك رابه متاونیهاي بهداشی دانشگاههاودانشكده هاي علوم پزشك وخدمات
بهداشی درمان ارایه نمایعد تادرصورت تاییدوتطبیق باخدمات تتریف شده
درماده ()2این آئین نامه،گواه الزم صادر گردد.
دستورالعمل اجرائي آئين نامه ماده  41قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
 14 /5 / 27هيئت دولت
به مع ظور صیانت ن یروي ان سان وم عابم مادي ر شور وم شاررت
رارفرما یان ودو لت در تا مین سالمت ن یروي رار بت عوان ی ك از م حور هاي
اساس توسته پایدار وبه اسیعاد آیین نامه اجرای ماده  74قنانون بخشن از
مقررات مال دولت ره در جلسه مورخ 71/3/29هیئت محیرم دولنت تصنویب گردینده
روز مزد
آیین نامه مذ رورودرجهت سالمت شاغلین اعم از رسم ،قراردادي ،
 ،رار آموز بهداشت رار ومحیط رار ابالغ م گردد.
فتالییهاي بهداشت حرفه اي
ماده - 1
ا ین فتالیی ها ره تو سط رار شعاس بهدا شت حر فه اي ( ا عم از راردان ،
،رارشعاس  ،رارشعاس ارشد ویا دریري ) ویا به تشخیص ایشان توسط سایر میخصص
هاي فع انجام م گیرد شامل موارد ذیل است :
 -1بازدید درفواصل زمان متین ومعظم درهر فصل حداقل یكبار ازرلیه قسمیهاي
رارخا نه ،ما شین آالت  ،و سایل وتجه یزات  ،خط تول ید  ،تاسی سات ر فاه ،
خدمات وبهداشی .
 -2اندازه گیري  ،پایش وثبت مداوم اطالعات شامل نمونه برداري  ،اندازه گیري
 ،آ نالیز وارز شیاب م سیمر م یزان عوا مل ز یان آور وبی ماریزاي م حیط رار
ومقایسه با حدود تماس شغل مصوب وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشك .
درصورتیكه رارخانه فاقد میخصص ذینربط ،دسنیگاه وتجهینزات جهنت
تبصره -1
اندازه گیري وپایش عوامل زیان آور بیماریزا وارزشیاب آنها باشد رارفرما
موظف است امكانات الزم را از بخش دولی یا خصوص فراهم آورد.
تشخیص تخصصهاي فع
تبصره -2
دریري بهداشت حرفه اي است .

مورد نیاز بتهده رارشعاس ورارشعاس ارشد ویا

 – 3ثبت اطالعات بهداشی ( اعم از محیط رار ،ابزار وپرسنعل ) وهنر گوننه
عوامل زیان آور موجود در محیط رارگر سالمت شاغلین راتهدید نماید.
 - 4تجزیه وتحلیل اطالعات ،اولوینت بعندي برنامنه رینزي جهنت رفنم ننواقص
بهدا شی مو جود و سایر برنا مه هاي بهدا شت حر فه اي ومراقبی هاي بهدا شی
درمان شاغلین.
 - 5ارائه طریق واجراي اقدامات موثر جهت راهش ویا رعیرل عوامل زینان آور
از قب یل ای جاد و یا به بود سی سیمهاي تهو یه ،رع یرل سرو صدا ،به بود سی سیم
روشعائ ،تامین وسایل حفاظت فردي و...
 - 9سالمسازي محیط رار .
 - 5تامین تجهیزات مربوط به سیسیمهاي رعیرل عوامنل زینان آور وبیمناریزا
برروي ماشین آالت وتجهیزات .
 - 7اقدام درجهت رفم نواقص بهداشی اعالم شده از طرف رارشعاسنان بهداشنت
حرفه اي مررز بهداشت دانشگاه معطقه درظرف مهلت مقرر.

 -7تهیه وتعظیم دسیورالتملهاي اجرائ  ،اخطارهنا ،هشندارها واطالعینه هناي
بهدا شی به ز بان ساده وقا بل ا سیفاده براي رارگران در زمی عه ن حوه صحیح
وبهدا شی ان جام رار ،راه ا ندازي وب هره برداري از د سیگاه یا تجه یزات خط
تولید.
 - 18برگزاري دوره هاي آموزش وباز آموزي معظم گرو ه رارگران اعم ازروتاه
مدت ،میان مدت وبلعد مدت درزمیعه هاي مخیلف بهداشت حرفه اي  ،بهداشت محیط
،بهداشت خانواده ،بهداشت عموم ،بیماریهاي واگیر وغیرواگیر.
تبصره  -موضوعات آموزش وباز آموزي توسط رارفرماویا واحد بهداشت حرفه اي
مر رز بهدا شت معط قه برح سب ن یاز پی شعهاد م شود ودر هر حال با ید به تای ید
واحد بهداشت حرفه اي مررز بهداشت شهرسیان مر بوطه برسد.
 - 11تعظیم واجراي برنامه هاي تشویق باهماهعگ مررز بهداشنت معطقنه جهنت
ره مقررات وضوابط بهداشی رارعایت م نمایعد.
رارگران
 - 12اقدام به مرمت قسمت وینا قسنمیهای از بعناي سناخیمان  ،دسیشنوی ،
توالت  ،حمام ، ،محل غذاخوري  ،رخیكن.
 - 13اقدام به مرمت وبازسازي وتجهیز خانه بهداشت رارگري  ،ایسیگاه بهگر ،
مررز بهداشت رار.
" تاسيسلات كارگلاه ازنظلر
 - 14اقدام درمورد سایر مفاد معدرج در آینین نامنه
بهداشت " ماده  159قانون رار مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشك .
 - 15بررس رارشعاس درزمیعه تكعولوژي خط تولیند ،منواد اولینه  ،منواد
بیعابیع ،ماشین آالت ،ظرفیت تولید رارخانه وغیره ویاتغییرات وجابجای هریك
از مواد فوق ا لذرر براي پی شگیري ورع یرل هر گو نه مواج هه م خاطره آم یز
شاغلین باعوامل زیان آور احیمال .
 - 19مشاررت فتال دراجراي برنامه هاي مل ومعطقه اي مصوب مررز سالمت محنیط
و رار وزارت بهدا شت در مان وآ موزش پز شك ازقب یل بر گزاري سمیعارها و یا
مررز بهداشت
گردهمای هاي مر بوط به ایسیگاه بهگر خانه بهداشت رارگري ،
رار وغیره وانجام طرحهاي پژوهش ومرتبط با بهداشت وسالمت نیروي رار.
 - 15انجام اقدامات الزم درجهت رفم سخی وزیان آوري رار پس از اعالم رمیینه
تتیین رارهاي سخت وزیان آور دراسیان.
 - 17بررس عوامل ارگونومیك درمحیط رار وارائه راه حلهاي معاسب جهت انجام
صحیح رار و یا تغی یرات الزم در خط تول ید یا فتال یت مورد ن ظر وا قدام ن سبت
پی شعهادات ارا ئه شده درخ صوص معا سب ن مودن ا بزار رار وو سائل مورد ا سیفاده
باهمكاري میخصصین ذیربط.
و......
 – 17تشكیل معظم جلسات رمییه حفاظت فع وبهداشت رار واجراي مصوبات رمییه.
وبهداشت رار باید بموقم به

مسیعدات وصورتجلسات رمییه حفاظت فع
تبصره –
متاونت بهداشی دانشگاه ذیربط ارسال شده باشد .
اجراي پیشعهادات فع ارائه شده حاصل از مطالته وبررس وتجزیه وتحلیل
-28
علل ومعشا غیبیهاي ناش از رار ویاگزارش پزشك
تهیه،تدوین ،تعظیم ،طراح ،تكثیر ،چناپ منواد آموزشن درزمیعنه هناي
-21
مخیلف بهداشت اعم از پوسیر ،پمفلت ،مقاله ،فیلم ،اسالید وغیره مورد نیاز
جهت آموزش شاغلین وسایر گروههاي هدف .
ته یه تكثیرو چاپ ر یاب  ،فیلم وپو سیر با ید باتای ید رار شعاس م سئول
تب صره-
بهداشت حرفه اي مررز بهداشت معطقه باشد .
فتالییهاي در زمیعه مراقبیهاي بهداشنی درمنان شناغلین :اینن
ماده -2
پزشك میخصص طب رار ویا دوره دیده طب رار مورد تایید مررز
فتالییها توسط
بهداشت معطقه ویا به تشخیص پزشكان مزبور توسط سایر تخصصهاانجام م پذیرد
شامل موارد ذیل است :
تشكیل پرونده بهداشی شاغلین .
-1

اجراي برنامه هاي غربالگري متایعات دوره اي رارگران مطابق بنا فرمهنا
-2
ودسیورالتملهاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشك .
اجراي متایعات بازگشت به رار پس از غیبیهاي طنوالن واجنراي هنر گوننه
-3
برنامه سالمت شغل باتشخیص مر رز بهداشت معطقه .
فراهم آوردن امكانات الزم براي دسیرس شاغلین به خدمات بهداشی اولینه
-4
شامل وارسیعاسین رارگران درمترض خطر میعاسب با عامل خطر – رعیرل
( )PHC
جمتیت وتعظیم خانواده ،بهداشت دهان ودندان و ..........
اجراي برنامه هاي توانبخش برحسب نیاز پزشك ذیربط .
-5
تامین وسایل رمكهاي اولیه جهت رسیدگ بهعگام به مصندومیعحوادث ناشن
-9
از رار.
 -5آموزش پزشكان شاغل درهمان صعتت درزمیعه طب رار مطنابق مقنررات وضنوابط
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشك .
اجراي برنامه هاي تحقیقات درمورد بیماریهاي ناش ازرار .
-7
نحوه گسیرش وارتقاءمرارز ارائه دهعده خدمات بهداشی بصورت مشنیرك
ماده-3
بین چعد رارگاه رارخانه یامسیقل براساس شرایط معطقه بوده ودرصد هزیعه هاي
قا بل ق بول مال یات رارخان جات درا قدامات م شیرك تو سط رار شعاس مسنئول
م گردد.
بهداشت حرفه اي متاونت بهداشی دانشگاه /دانشكده ذیربط تتیین
وسایل وتجهیزات بهداشت حرفه اي خریداري شده توسط رارخاننه بایند
ماده -4
دررا سیاي خدمات بهدا شت حر فه اي رارخا نه مر بوط به مرا جم ذی صالح ق ضائ
اقیصادي مالیات مربوطه جهت اقدامات بتدي معتكس خواهد شد .
تبصره  :تتیین مواردي ره دراین دسیورالتمل اشاره نشده به تشخیص رارشعاس
م سئول بهدا شت حر فه اي دان شگاه یا دان شكده معط قه وبارعا یت سایرمقررات
مربوطه خواهد بود.
اعیبارات مشمول آیین نامه اجرائ ماده  74قانون بخش از مقنررات
ماده-5
مال دولت بایسی در چهارگروه طبقه بعدي شده وبه نسبیهاي مشروحه ذیل مصرف
شده باشد .
توسته وگسیرش تشكیالت بهداشت حرفنه اي دررارخاننه موضنوع بعند  13مناده
1وماده 3وماده 4این دسیورالتمل  28-38درصد رل هزیعه انجام شده در ط یكسال
آموزش بهداشت حرفه اي قسمت ماده  1بعدهاي،2111911111817اینن دسنیورالتمل
28-25درصد رل هزیعه هاي انجام شده در ط یكسال .
نندهاي
سالمسننازي محننیط رارهزیعننه هنناي موضننوع قسننمت منناده 1بعن
 281171171151151141131121715191514131211این دسیورالتمل 38-58درصند رنل هزیعنه هناي
انجام شده در ط یكسال .
مراقبیهاي بهداشی درمان شاغلین هزیعه هاي موضوع قسمت ماده 1بعدهاي
27127125129125124123این دسیورالتمل 18-15درصد رل هزیعه هاي انجنام شنده در طن
یكسال .
تتیین اولویت نیازرارخانه به نوع خدمات مطرح شده دراین آیین نامه
ماده-9
بتهده رارشعاس مسئول بهداشت حرفه اي مررز بهداشت معطقه است .
رار شعاس بهدا شت حر فه اي شاغل دررارخا نه با ید ضمن ان جام
تب صره :
برر سیهاي الزم وتت یین اولوییهامرا تب را به مر رز بهدا شت معط قه ری با ا عالم
نما یدومیتاقبا مر رز بهدا شت معط قه اولویی هاي مربو طه را به رارخا نه ا بالغ
خواهدنمود.
اجراي رلیه خدمات معدرج در این دسیورالتمل باید با رعایت رلینه
ماده -5
مقررات مال رارخانه وازطریق اسیتالم صورت گیرد.
بكارگیري نیروهاي میخصص بهداشت حرفه اي توسط رارخانه بصورت پناره
ماده-7
وقت یاتمام وقت برحسب حجم رار ونیاز به تشخیص رارشعاس مسئول بهداشت حرفه

اي متاو نت بهدا شی دان شگاه ودان شكده باه ماهعگ
دانشگاه معطقه خواهد بود.

وتائ ید مر رز بهدا شت

لیست رلیه هزیعه هاي مشمول این دسنیورالتمل پنس از تائیند فعن
ماده-7
رارشعاس بهداشت حرفه اي مسیقر در رارخانه ره مسئولیت برنامه ریزي  ،نظارت
،ا جرا و پایش رل یه ا مور بهدا شت رار رارخا نه ذ یربط رابرع هده دارد به مر رز
بهداشت دانشگاه معطقه ارسال خواهد شد.
صورت هزیعه هاي موضنوع مناده 7پنس از تطبینق بادسنیورالتملهاي
ماده -18
صادره از وزارت بهدا شت در مان وآ موزش پز شك وتائ ید رار شعاس م سئول بهدا شت
حر فه اي دان شگاه /دان شكده ،تو سط متاو نت بهدا شی دان شگاه/دان شكده گواه
الزم صادر خواهد شد.

